Slava
Ukrajini!

Kuubalainen serenadi
Sivut 12–13
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Belórf bailasi
Sivu 6
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Tervetuloa
uuteen Okidogiin

COVID-19 TESTIT
FUENGIROLA: Calle Santa Rosa Nº 20
BENALMÁDENA: Av. del Puerto
Deportivo S/N, Benalmádena-costa
Palvelemme myös Nerjassa ja
Almuñécarissa.

TESTAUKSET KAIKILLA
KLINIKOILLAMME
MAANANTAI–SUNNUNTAI
OTA YHTEYTTÄ:
PUH.+34 951 94 00 49
WHATSAPP: +34 684 08 75 52
EMAIL: info@intermedicalss.com

Muutettiin noin 300 metriä:
Los Bolichesin kirkkoaukion kulmille,
Sabadellia vastapäätä.
UUSI OSOITE: Avda. De Los Boliches 80,
Fuengirola • Puh. 634 318 582
Avoinna Ma–Pe 10–20 • La 10–18

Jakelu: MÁLAGA • TORREMOLINOS • BENALMÁDENA • FUENGIROLA • MIJAS • CALAHONDA • MARBELLA
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SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ

MA–PE
10–19

Ilmalämpöpumput

LA
10–16

• viilennys • kosteuden poisto
• lämmitys • ilmansuodatus
• Asiakasturva
• Kanavoinnit
• Siistit asennukset • Laitteen siirrot
• Käyttöopastus
• Kylmäkoneet

Jukka Pöyhönen,
puh. 649 147 912
jukka@airtech-spain.com
Mikko Laaksonen,
puh. 619 569 839
mikko@airtech-spain.com

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola • Puh. 952 666 239
www.ewalds.fi • @Ewalds

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

FINLAND AC S.L.
www.airtech-spain.com

aurinkoisen asumisen puolesta

Lastenkerho
Tuiskula
3-6-vuotiaille
joka arkipäivä.
LÄÄKÄRI

loa
Ter vetu an!
Tuiskula

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!
C/ Francisco Cano 54,
Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

ASIANAJAJA
ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Kilpailukykyiset hinnat

Puh./fax +34 951 261 746,
+34 661 104 878,
Puh. 607 965 089
anniina@pohjola.es
Calle Lope de Vega 1, 1. krs. 29640 Fuengirola (Málaga)

Centro Finlandia 2. krs, Fuengirola
Lisätietoja +34 636 874 330
lastentuiskula@gmail.com
KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Soita (+34) 952 664 384
GSM (+34) 687 518 980
e-mail: tupasi@tupasi.net

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16-17.
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi.

Sinun ilmoituksesi tähän?

KATRIINA RAISKIO

Lähde retkelle!

ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999

mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.

www.rrlaw.es

JO VUODESTA 1996

Löydät meidät Facebookista nimellä
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

Tuo meille asuntosi suoraan ja luotettavaan myyntiin
ilman välikäsiä! Jos olet ostamassa kysy ensin meiltä!

Tel. (+34) 651 603 127
info@rrlaw.es / katriina@rrlaw.es
Avenida Del Tivoli 17, CC/Las Ventas, Local 35
29631, BENALMÁDENA (Arroyo de la Miel)

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, +34 663 976 922
29640 Fuengirola (MA), España
+34 620 430 385

♥

LAILLISTETTU

- oikeudenkäynnit
- asuntokaupat
- yritykset
- perintöasiat
- muu käytännönasioiden hoito

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

MUISTA
SOSHÄTÄNUMERO
+34 618 56 66 03
sosryhma.org

O
KLASSIKK

UUDISTUN

UT

Gibraltar

JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja Setenil de las Bodegas
JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 37€

Sevilla – Andalusian pääkaupunki
12.3., 26.3., 16.4. ja 26.4., hinta 80€

Córdoba – kalifien kaupunki
19.3., 9.4. ja 23.4., hinta 80€

Nerja & Frigiliana

7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4., hinta 45€, lapset 36€

Caminito del Rey

TULOSSA: i
tk
Yön yli re .–12.3.

n 11
Granadaa ambran
sis. Alh i!
palats

9.3., 16.3., 24.3., 31.3., 6.4., 13.4.,
20.4., 27.4. ja 11.5., hinta 48€

Jerez ja Cadíz

22.–23.3., hinta 194€, 2 päivän retki

Av. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

Uutiset
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Golfarit suosivat
omistusasumista
Golf on merkittävä tekijä Andalusian
taloudelle. Lajin vaikutus pelkästään
asuntokauppaan mitataan miljardeissa.
Teksti: Antti Pekkarinen, Janne Leipijärvi
Kuva: Arkisto
Madridilainen IE Business
School, Espanjan golfkenttien yhdistys (AECG) ja Espanjan golfliitto (RFEG)
ovat yhteistyössä tuottaneet
raportin golfin vaikutuksesta Espanjan talouteen.
Raportista paljastuu mielenkiintoisia lukuja.
Ulkomaalaiset golfin ystävät ovat raportin mukaan
ostaneet Espanjasta kaikkiaan noin 283.000 asuntoa. Rahaa noiden asuntojen
ostamiseen on käytetty yhteensä noin 42 miljardia euroa. Kyse ei siis todellakaan
ole pikkusummista.
Golfia harrastavien ja
lajia harrastamattomien turistien väliltä löytyy
mielenkiintoinen ero lomaasumisen suhteen. Kaikista
ulkomaalaisista turisteista vain noin 5% majoittuu
Espanjassa vieraillessaan
omassa loma-asunnossa.
Golfturistien osalta vastaava luku on kuitenkin peräti
23,9%. Toisin sanoen lähes
viisinkertainen.

Andalusia ja Valencia
Raportin mukaan asuntokauppoja tekevät golfturistit suosivat alueita joilla
golfin voi yhdistää rantalomaan. Niinpä Andalusian ja
Valencian itsehallintoalueet ovat erityisesti heidän
suosiossaan.
Raportista löytyvän tilaston mukaan 283.195
ulkomaalaista golfaajaa
omistaa asunnon Espanjassa. Näistä asunnoista
36% sijaitsee Andalusiassa. Kyseiset asuntokaupat
ovat tuoneet Andalusiaan
rahaa 15 miljardia euroa.
Toiseksi suosituin alue on
Valencia, missä ulkomaalaisten golfareiden asunnoista sijaitsee 33%, ja rahaa
alueelle on asuntokaupoista
tullut 13,6 miljardia.
Vuosittain noin 8.400
asuntoa myydään muista
Euroopan maista tuleville
golfareille, jotka haluavat
nauttia myös rantaelämän
läheisyydestä.

Golfkenttien ja rannan läheisyys ovat Andalusian valttikortteja asuntomarkkinoilla.

Golfari on
haluttu asiakas
Suomalaiset golfarit ovat
aina olleet aktiivisesti
liikkeellä Espanjan asuntomarkkinoilla. Aurinkorannikko tunnetaan myös
nimellä Costa del golf, joten golfareiden hakeutumien alueelle on luontaista.
– Golfia harrastavat
asiakkaan ovat usein aika pitkällä loma-asunnon

hankintaprosessissa, kun
he ottavat yhteyttä. Heillä on yleensä hyvä käsitys
Aurinkorannikon eri alueista ja palveluista. Voisi
ehkä sanoa, että golfarin
tie yhteydenotosta asunnon ostoon on lyhyempi,
kuin muiden asiakkaiden.
Heillä on selvempi visio siitä, mitä he etsivät, kertoo
Anssi Kiviranta Strand
Properties kiinteistövälityksestä.

Golfkenttien läheisyys
on tietysti yksi oleellisista
kriteereistä, kun golfari loma-asuntoaan etsii.
– Sellainen golfari, joka
ei ole vieraillut usein alueella etsii kohteita kenttien
välittömästä läheisyydestä. Enemmän täällä olleet
painottavat myös muiden
palvelujen saatavuutta, he
tietävät, että kaikkialle Aurinkorannikolla on lyhyt
matka, Kiviranta jatkaa.

Homes kiinteistövälityksen Minna Kuortti
kertoo golfareiden olevan
erityisen laatutietoisia.
– Yleensä golfarit etsivät laadukkaita asuntoja.
Heillä on keskimääräistä
isompi budjetti varattuna loma-asunnon hankintaan. Perusyksiöt tai
-kaksiot ovat harvemmin golfareiden kiinnostuksen kohteina, Kuortti
sanoo.

Fuengirolan sää
Pe 4.3.

19˚C
11˚C

La 5.3.

19˚C
8˚C

Su 6.3.

17˚C
7˚C

Ma 7.3.

17˚C
9˚C

Ti 8.3.

17˚C
8˚C

Ke 9.3.

18˚C
8˚C

To 10.3.

20˚C
11˚C

Tuuli m/sek

8
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

3
Tuuli m/sek

2
Tuuli m/sek

4
Tuuli m/sek

3
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ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT.

TULE MUKAAN PELIREISSULLE

La 12.3. klo 21:00 MALAGA – PONFERRADINA

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!
www.pizzamaestro.es

malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157

✃

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Raikkaat salaatit, runsaat liha-annokset, saksalaiset
makkarat, savukalaa, herkulliset jälkiruoat...
Ravintola suljettu tiistaisin.
FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ.
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com
Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986

YHTEYSTIEDOT:
Puerto deportivo
Local 325-327,
Fuengirola
+34 624 432 698

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

www.uusirefla.com • www.facebook.com/ravintolauusirefla

CLUB DOS RENOS
KEVÄTMYYJÄISET

Kevätmyyjäiset la 5.3. klo 14-18
Tervetuloa tekemään löytöjä!
Calle el Lirio 16, Fuengirola
puh. 623 138 969

FUENGIROLAN
SATAMASSA
Avoinna joka päivä
klo 10–21:30
(urheilun mukaan
venytetään)

Kulttuuriyhdistys Kaleva

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!

KOTIINKULJETUS

SOITA JA TILAA p.

952 477 967

Calle Salinas 34, Los Boliches
(Los Bolichesin juna-aseman alla)

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

La 9.3. klo 19

MARKUS OLLILAN PIANOKONSERTTI
Chopinin etydit, op.10 ja 25 • Seurakuntasali,
Av. de las Salinas, 3, Los Boliches, Fuengirola

JALKA

Season Start
PALLON
4.9.2021

Lippuja (15 €) myydään Kardemummassa, srk-kodilla ja
päivystyksessä.Maksa pankin kautta. Ohjeet Kalevan
kotisivulla.

www.kulttuuriyhdistys-Kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

KARAOKEA,
DARTSIA JA
PELEJÄ!

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

HUIPPU
RUOKAA, HUIPPU
TUNNELMAA!
timo@juhala.info,
WhatsApp
64 712 7498

Avoinna:
Ke–Su
klo 18.00–
Ma–Ti suljettu

ME
ITY DIA

F

W

A.

WW

FI

•

•

C

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches

.F U

E N GIR O

Paseo 100 • paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo
Rey de España 100, Fuengirola
paseo.sata@gmail.com
Facebook:
Sport
Soul
Paseo
Marítimo paseo
Rey de 100
España
100,&Fuengirola

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

tauskibar

Katso netistä
tuoreimmat
Aurinkorannikon
menovinkit!

EM

11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

L

LOUNAS

MA–PE
KLO 12–16

Tanskalaistyyppinen

smørrebrød

8,50€

TÄMÄN VIIKON LEIVÄT
• Kananpoikaa, herkkusieniä ja
currymajoneesia
• Katkarapuja ja kananmunaa
• Graavilohta ja avokadoa
Kaikki smørrebrødit tehdään kotitekoisen hapanjuurileivän päälle.

LOUNASANNOKSET

T ER VE TU L OA NA U T TIM AA N K L A S S I K K O
ANNOK SE M ME, JO K O R IIS I L L Ä T AI
R A NSK A L A ISIL L A!

¡ BI EN VE N IDO A DI SF RUTA R!

PL AZA P E DR O C UE VAS 8
SE UR AA ME IT Ä
SÍ G UE NOS

@j et i s _ f u en g i r ol a
@j et i s fu en g i r ol a

Maanantai 7.3.
Kermainen sienikeitto (G) ..........................................5,90€
Parmankinkku-melonisalaatti (M,G) ...............7,50€
Kalamureketta......................................................................8,90€
Tiistai 8.3.
Tomaattikeitto (G)..............................................................5,90€
Lohisalaatti (G) ......................................................................7,50€
Härkäpataa (G)......................................................................8,90€
Keskiviikko 9.3.
Lihakeitto (M,G) ....................................................................5,90€
Vuohenjuustosalaatti (G) ............................................7,50€
Katkarapupasta ...................................................................8,90€
Torstai 10.3.
Hernekeitto (M,G) ja pannukakku ......................5,90€
Kanasalaatti (L,G) ................................................................7,50€
Lihapullia....................................................................................8,90€
Perjantai 11.3.
Kasvisgulassi (L,G)...............................................................5,90€
Kalalautanen..........................................................................8,50€
Pyttipannu ja paistettu kananmuna (L,G) ...8,90€
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

SCANDINAVIAN BUFFET
14,90€
•
•
•
•
•
•
•

Lauantaisin ja
sunnuntaisin
klo 12–16

Lasimestarin silliä (M,G)
Mummon kalahyydykettä (VL,G)
Graavilohta (M,G)
Sinappi vinegrette (M,G)
Lämminsavulohisalaattia (L,G)
Mätimoussea (G)
Vanhan ajan munasalaattia (G)

• Kalamureketta ja

voi-valkoviinikastiketta (G)

• Perunamuusia (G)
• Lihapullia (L)

• Kukon hapanjuurileipää
• Marjakiisseliä ja vaniljakermaa (G)
Kahvila-vitriinissä lisäksi
vaihtuvia makeita ja suolaisia
herkkuja jo aamusta alkaen.

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola ▷ Puh. +34 646 111 204
▷ Avoinna Ma 10–17 (keittiö klo 16 asti) • Ti–pe 10–22 (keittiö klo 21 asti)
La 12–22 (keittiö klo 21 asti) • Su 12–17 (keittiö klo 16 asti) sekä tapahtumien mukaan

Tapahtumat
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Chrisse Johanssonin tekstejä
Maija Hapuojan tulkitsemana
Laulaja/laulunopettaja aija Hapuoja on asunut jo
vuosia Aurinkorannikolla Mijasissa. Täällä hän on
kehitellyt vanhan tuttunsa
Chrisse Johanssonin kanssa ideaa herkästä kynttiläkonsertista, joka koostuu
pelkästään Johanssonin sanoittamista lauluista. Nyt
aika on kypsä. Oikeat säestäjätkin, Kari Alajuuma ja
Ari Kovero, osuivat sopivasti kohdalle. Konsertin
nimeksi valikoitui Tunteet.
– Tämä konsertti mennään sanojen ehdoilla.
Usein ihmiset kuuntelevat
vain rytmiä ja melodiaa ja
sanojen merkitys jää vähemmälle huomiolle. Pyrin tällä konsertilla siihen,
että ihmiset havahtuisivat
kuuntelemaan myös näitä
Chrissen hienoja tekstejä.
Hapuoja on sovittanut kappaleet aivan uudenlaisiksi. Esimerkiksi
Vasten auringon siltaa kuullaan laulelmatyyppisenä,

Näytökset

Elokuvateatteri Cine Alfil

Luvassa tunteikas ilta. Kuvassa vasemmalta alkaen Kari Alajuuma, Maija Hapuoja, Chrisse Johansson ja Ari
Kovero.

Tunnelma tulee olemaan hyvin tiivis ja kuulijat pääsevät varmasti
omiin muistoihin näiden
tulkintojen avulla. Illan
teemana on rakkaus ja sen

kiintoinen kevätkonsertti, kuorosta kerrotaan.
Nuorekasta musiikkia tarjoillaan musiikkimaestro Kari Alajuuman
säestyksellä sekä sovituksin.
Mukana on mm. VesaMatti Loiria, ABBAa, Juice
Leskistä, Irwiniä, Katri
Helenaa, Junnu Vainiota,
Kari Tapiota, Beatlesiä ym.
mukaansa tempaavaa musiikkia.

syvät tunteet.
Maija Hapuojan Tunteet
-konsertti sai ensi-iltansa
viime maaliskuussa. Se oli
silloin loppuunmyyty samoin kuin konsertin uu-

kossa torstaina 10.3. Liput
maksavat ennakkoon 17€,
varaa paikkasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen varaukset.kukko@
gmail.com.

Tässä kilpailukalustoa sunnuntain kovaan kisaan.

Potkukelkkakisat
Fuengirolassa
Pub FiftySixty järjesti muutama viikko sitten
hiihtokisat Fuengirolan
rannalla. Suosio oli hillitön, moista hulluutta
saapui seuraamaan satoja pähkähullun urheilun
ystävää. Perinteikkäiden
talviurheilulajien soveltaminen Välimeren olosuhteissa jatkuu.
Tulevana sunnuntaina
6.3. klo 12 Hotelli Stella Mariksen vieresessä kuivas-

Luvassa keväistä örinää.

sa jokiuomassa järjestetään
Tour de Rullapotkukelkka -niminen koitos. Siinä
kilpaillaan kuvan kaltaisilla menopeleillä, ne
löytyvät järjestäjien puolesta. Ilmoittautumisaika
jaloon kisaan on jo ummessa, mutta kannustamaan
ja kisaa seuraamaan kannattaa ehdottomasti tulla.
Tälläkin kertaa hauskan
tapahtuman järjestää Pub
FiftySixty.

Bluesia, soulia ja irkkumusaa
The Stolen Gnomes on Aurinkorannikolla pitkään
vaikuttanut multinationaalinen yhtye. Bändin
perushahmot ovat Chicago Jim ja Mandolin Mick.
Nämä herrat parin muun
Gnomesin kanssa esiintyvät Kukossa lauantai-iltana. Luvassa on sielukasta

To 19.3.Näytökset
klo 17 & 19.15
Elokuvateatteri Cine Alfil
Su 22.3. klo 12.00 ja
ENSI-ILTA
SU 13.3. klo 13
Liput Ti 24.3. klo 17 & 19.15
Ennakkoon ma–pe 11–15 Ravintola Kukko

15 € tai salin
Lipunmyynti
alkaa
Pe 6.3.
kloesitystä.
9, Centro
Finlandian Info
5 ovelta
ennen
Käteismaksu.

Uneen aika vaipuu bossano- koko kirjo, suru, ilo, kyy- sinta vappuaattona. Nyt
vana ja Etsin kunnes löydän neleet, kaipaus, kokemus, tämä hieno konsertti on
sun jazzahtavana versiona. intohimo ja ennen kaikkea mahdollisuus kokea Ku-

Örisevät kevyesti keväällä
Mieskuoro Örisevät järjestää jälleen perinteisen
kevätkonsertin torstaina
17.3.2022 hotelli Las Palmerasissa teemalla Hyvän Mielen Konsertti
– Koronan jälkeinen harjoittelukausi on lähtenyt
hyvin käyntiin ja olemme
saaneet useita uusia laulajia. Meillä on nyt kovan
tason soololaulajia lisää
remmissä mukana, joten
on odotettavissa mielen-

Liput
15€

musiikkia Ameriikan ja Irlannin malliin.
Kuten bändi, myös yleisö tulee olemaan kansainvälistä, yli puolet
ennakkovaranneista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Tervetuloa
mukaan kansainväliseen
meininkiin. Keikka on Ku-

kossa lauantaina 5.3. klo 20.
Bändissä saatetaan nähdä myös suomalaisverta.
Yksi yhtyeen vakijäsenistä on Risto Hankala, mies
joka on bassotellut esimerkiksi Pave Maijasen
Mistakes-yhtyeessä sekä
maailmanlaajuisen suosion kynnyksellä käynees-

sä Havana Black bändissä.
Myös Seita Vähäsöyrinki
saattaa piipahtaa lavalla.
Varaa paikkasi, laita
sähköpostia osoitteeseen
varaukset.kukko@gmail.
com.

The Stolen Gnomes keikolla
nähdään aina yllätyksiä.

Poliittinen aamiainen
– aiheena Ukraina
Aurinkorannikon Kokoomus ottaa keskusteltavaksi ajankohtaisen aiheen,
Ukrainan tilanteen. Asia
nostetaan pöydälle poliittisella aamiaisella perjantaina 11.3. klo 10 ravintola
Kukossa. Asia alustetaan
monipuolisesti ja sen jälkeen käydään keskustelua
tilanteesta.
Ukrainan lisäksi keskusteluun nostetaan myös
Suomen mahdollisesti
muuttunut turvallisuustilanne. Onko NATO jäsenyys

nyt ajankohtainen, onko Venäjän uhka Suomelle kasvanut? Esimerkiksi tällaisiin
asioihin haetaan vastauksia ja informaatiota yhteisessä keskustelussa.
Kyseessä on aamiaistilaisuus, jossa nautitaan maittava buffet-aamiainen (8€).
Tilaisuus on avoin kaikille,
ennakkoilmoittautumista toivotaan 9.3. mennessä. Ilmoittautumisen voi
tehdä sähköpostitse osoitteeseen varaukset.kukko@
gmail.com.

Torreblancassa myyjäiset
suomalaisvoimin
Lauantaina 5.3. järjestetään
Torreblancassa Fuengirolassa myyjäiset Club Dos
Renosin tiloissa.
Tarjolla on monenlaista tavaraa ja palvelua villasukista herkkujen kautta
vaatteisiin ja kampauksista koriste-esineiden kautta villiravintoon. Ja paljon

muuta.
Yhdistävä tekijä myyjäisten tarjonnassa on se, että
tuotteet ja palvelut ovat
suomalaisyrittäjien.
Myyjäiset järjestetään
ravintola Club Dos Renosin tiloissa, osoitteessa calle el Lirio 16, lauantaina 5.3.
klo 14–18.
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Tapahtumat

Musiikkia ja
teatteria

Pe 4.3. klo 20 (20/23€)

Terapian tarpeessa
Sari Havas &
Pauliina Hukkanen
Musiikkikomedia
naisten elämästä

La 5.3. klo 20 (10/13€)

The Stolen Gnomes
Chicago Jim,
Mandolin Mick & Co.

Rock’n’roll,
blues & Irish music
Su 6.3. klo 18 (20€)

Dixie-ilta, solisteina
huippupuhaltajat
Pasi Saarelma ja
Samu Forsblom

Pe 18.3. ja La 19.3.
klo 20 (17/20€)

Vainiot Fuengirolassa
Ilkka Vainio,
Jani Jalkanen,
Luumu Kaikkonen

Juha ja Ilkka Vainion
koko kansan lauluja

To 24.3. klo 19 (10/13€)

Rautalankaa ja 60luvun beat-musiikkia
Pikkis, Mutikainen,
Moberg, Viinamäki,
Nikkinen

Pe 25.3. ja La 26.3.
klo 20 (17/20€)

Riku Nieminen &
Cabin Crew Band

Pe 1.4. klo 20 (10/13€)

Silen Band plays latino
Santanaa ja muuta
rytmikästä musiikkia

Ke 9.3. klo 19 (10€)

Seita & Friends feat.
Erkki Kaikkonen
& Antti Maunu

Groovyä meininkiä
swingistä kantriin

To 10.3. klo 19 (17/20€)

Maija Hapuoja
– Tunteet

Chrisse Johanssonin
lauluja
Pe 11.3. klo 20 (10/13€)

Alberto Gutierrez

Suomalaista,
kuubalaista ja
latinomusiikkia

La 12.3. klo 20 (17/20€)

Eino Grön

Ikimuistoinen ääni!
Ti 15.3. klo 19 (15/18€)

Sani & Riku Rajamaa
acoustic

To 17.3. klo 19 (10/13€)

Spanish Castle
feat. Antti Kajander
Tribute to
Gary Moore

Ti 5.4. klo 19 ja
La 9.4. klo 20 (20/23€)

Pauli Hanhiniemi
Band

To 7.4. klo 19 (17/20€)

Andy McCoy

Legendan soolokeikka
Ti 12.4. ja Ke 13.4.
klo 19 (20/23€)

Pepe Willberg &
Elisa Järvelä

Tangon ihmemaa

Pe 15.4. klo 20 (10/13€)

Erja Siljamo,
Timo ”Pastori” Määttä
ja Kari Alajuuma
Pitkän perjantain
varjoja ja valoja

La 16.4. klo 20 &
Ti 19.4. klo 19 (20/23€)

Hyvässä nousussa
-komedia

Sanna Saarijärvi,
Miia Nuutila &
Antti Paavilainen

To 28.4. klo 19 ja
Pe 29.4. klo 20 (20/23€)

Pientä Laittoa
-parisuhdekomedia

Juha Veijonen &
Maarit Peltomaa

Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen varaukset.kukko@gmail.com
(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen
ja se edellyttää ruokailua.)

Kukko Events • Av/de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 646 111 203 • www.kukkorestaurante.com

Sofia Belórf bailasi rajusti Fuengirolan
yössä – julkinen pusu Stefulta
Kun Sofia Belórf viettää aikaansa Aurinkorannikolla,
hänet on totuttu näkemään
Marbellan suihkuseurapiirien luksusklubeilla. Tiistai-iltana Belórf jalkautui
Fuengirolaan ja sen suomalaisiin karaokebaareihin.
Fuengirola.fi toimitukseen tuli keskiviikkona
useita yhteydenottoja Belórfin liikkeistä. Hänet oli nähty ainakin Los Bolichesissa
sijaitsevassa Tauski Barissa
ja Fuengirolan keskustan
Bar Cosmoksessa. Molemmissa hän lauloi karaokea
ja silminnäkijöiden mukaan meno oli railakasta.
– Minulle soitettiin illalla ja kysyttiin, voisinko
avata Tauski Barin Sofiaa
varten. Meillä olisi normaalisti ollut baari kiinni, mutta päätin tulla avaamaan



sen tälle seurueelle. Porukalla oli selvästi hauskaa
ja tytöt olivat erinomaisia
laulajia, Tauski Barin Marge Toivonen raportoi.
Lehden lukijat kertovat,
että Belórfin ja hänen näyttävien ystävättäriensä karaokeohjelmistoon kuului
ainakin Nylon Beatin Satasen laina ja Juha Tapion
Kaksi vanhaa puuta.
Paikalla ollut lukija kertoo että Juha Tapion kappaleen Belórf lauloi duettona

Stefan Thermanin kanssa.
Kappaleen lopuksi Therman moiskautti Belórfille
hellän pusun suulle.
Silminnäkijöiden mukaan seurueen ilta kului
iloisissa merkeissä. Alkoholia kului, laulu raikasi ja
meininki oli mitä parhain.
Seurueen mukana kulki videokuvaaja. Voi olla,
että samalla kuvattiin jotain tv-ohjelmaa. Selvittelemme asiaa ja palaamme
siihen myöhemmin.

Menovinkit MENOVINKIT Menovinkit

Pe 4.3.

Fuengirola, Kukko, Musiikkikomedia Terapian
tarpeessa, Sari Havas & Paula Havukainen klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – ILVES
klo 17.30
Fuengirola, Sofia-opisto, espanjan keskustelu
klo 14.30, Etuviisaat klo 15.30
Fuengirola, Suomela, tietovisa ja karaoke
klo 18.30–22
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin MusaVisa klo 18.30,
Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30,
Texas Hold’em Big Friday -turnaus klo 18
Benalmádena, Budha Plaza, Perjantaitanssit,
Kari Koo & Paula klo 19.30
Benalmádena, Beach Club Higueron, Livemusiikkia
Torremolinos, Torrentupa, Pizzaperjantai klo 10,
Tapas-kurssi 2/4 klo 15, Raamattuluento klo 18

Ma 7.3.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, reisi-vatsa-pakara
-muokkaus klo 10, kehonhuolto klo 11.15, Hiit
hotelli Iluniónin rannalla klo 15, jooga klo 18
Fuengirola, Nuriasol, kepeitä lauluja, mukana
pianisti, viulisti sekä laulaja klo 18
Fuengirola, Suomela, vuosikokous klo 16.30–17.45,
kuvataidepiirin kevätnäyttely avoinna perjantaisin
klo 10.30–15 maaliskuun ajan
Fuengirola Uusi Refla, HIFK – KooKoo SM-liiga
klo 17.30

Ti 8.3.

Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja flamencoshow klo 17
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive Ari Onnela &
Andy Pop! klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, Core hotelli Iluniónin
La 5.3.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, The Stolen rannalla klo 12, kahvakuula rannalla klo 13,
Gnomes – Chicago Jim, Mandolin Mick & Co. klo 20 reisi-vatsa-pakara -muokkaus klo 17.15
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: TPS – Tappara klo 16 Fuengirola Uusi Refla, SM-ligakierros klo 17.30,
Texas Hold’em -turnaus klo 18
Fuengirola, Club Dos Renos, Calle El Lirio 16,
Torreblanca, Myyjäiset klo 14–18
Fuengirola, Tauski Bar, karaoke klo 20
Ke 9.3.
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 16,
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends feat.
Putous klo 18.30
Erkki Kaikkonen & Antti Maunu klo 19
Benalmádena, Beach Club Higueron, LiveFuengirola, Bar Hima, HimaVisa-tietokilpailu klo 19
musiikkia
Fuengirola, Sofia-opisto, kehonhuolto ja
Torremolinos, Club Sabores, konsertti klo 18
liikkuvuus klo 12, yin-jooga klo 15.15, kahvakuula
Torremolinos, Kymppipaikka, Pikkis & Co. klo 19
rannalla klo 16.15
Fuengirola, Tauski Bar, darts klo 17, karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30
Su 6.3.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband
solisteina Pasi Saarelma ja Samu Forsblom klo 18 To 10.3.
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Kukko, Maija Hapuoja: Tunteet
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, Sofia-opiston – Chrisse Johanssonin lauluja klo 19
beach jooga klo 11
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -Special Klubi:
Fuengirola, hotelli Stella Mariksen viereinen
Tuomo the Blues! klo 19
jokiranta, Tour de Rullapotkukelkka klo 12
Fuengirola, Sofia-opisto, kehonhuolto klo 13.15,
Fuengirola, Suomela, Noora Karma Show klo 17–18 keppijumppa klo 14.30
Fuengirola, Seurakuntakoti, konsertti klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Vain Bocelli puuttuu
Fuengirola Uusi Refla, Hiihdon MC 50km M
klo 18.30, karaoke klo 20
klo 11:55, Pelicans – Lukko SM-liiga klo 17.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30
MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.
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Tue Ukrainan hädänalaisia

Tule Leijonien järjestämään Waltteri Torikan, Sauli Tiilikaisen
ja Marko Hilpon (piano) hyväntekeväisyyskonserttiin

OOPPERAN TÄHDET AURINGOSSA
20.3.2022 hotelli Las Palmerasin Espanja-salissa.

Pääsyliput
konserttiin
á 30€ ja
luennolle
á 5€
Yhteistyössä:
Vithas Xanit,
Opticas Avenida
Suomiklinikka

Luvassa on huikea kahden baritonin yhteisnumero. Ohjelmisto sisältää
ooppera- ja elokuvamusiikkia sekä yllätyksia. Koko ohjelmisto on
suunniteltu erityisesti Aurinkorannikon yleisöä ajatellen. Tule ja nauti!
Esityksiä on kaksi: Ensimmäinen klo 15 ja toinen klo 19.
Esitysten välissä klo 17–18 on Suomiklinikan Lääkäri Jan Wiklundin
luento ”Salakavalat ja yleiset vaaralliset taudit”.
Muistathan, että aikaisempien konserttien esitykset olivat loppuunmyytyjä.
LIPPUJEN MYYNTIPISTEET:
Fuengirolassa: Srk-koti, Kardemumma, Thelman Pullapuoti,
Olé-kustannus, New Ewald’s, Dos Renos, Martin Kunto, Ravintola Kukko,
Asiointitoimisto Liisa Toivola (Pacosin Tupa) Benalmádenassa: Bar Victoria ja
Salón DK Torremolinoksessa: La Doña Calahondassa: Dos Leones
Lipunmyynti 20.3. ovelta klo 14. Maksutapana käteinen ja kortti.
Voit maksaa myös pankkitilillemme, katso ohje: www.aurinkorannikonleijonat.com

Konsertin tuoton ohjaamme Ukrainan hädänalaisten avustamiseen.

PIZZAVIIKKO
4.–13.3.

Artesaanipizzat omalla hapanjuuripohjalla
Pizza Serrano 13,90€

Tomaattikastiketta, mozzarella, serranonkinkkua, oliiveja ja rucolaa

Pizza Salmon 14,90€

ERIKOISVIINIT

Estrada Vella
Albariño 8€/20€
Flor Malvajio
6€/18€

Extra
valkosipuli
0,50€

Crème fraiche -kastiketta, mozzarellaa,
graavattua lohta, kapriksia ja rucolaa

Pizza Margharita 8,90€

Tomaattikastiketta ja mozzarellaa

Á LA CARTE
ALKURUOKIA

Punajuuri-kookoskeitto (VEGAN, G) 6,90€
Brie- ja serranosalaatti (G) 8,50€
Lohitartar ja mätimoussea itse leivotulla ruisleivällä 10,90€

PÄÄRUOKIA

Marinoitua tofua ja lämmintä kasvissalaattia (VEGAN,G) 11,90€
Lajitelma paikallisia makkaroita hapankaalin ja sinapin kera 11,90€
Päivän kalaa paistettuna, beurre blanc -kastiketta ja lämmintä
kasvissalaattia (G) 17,50€
Grillipihvi, grillattua tomaattia, fondant-perunaa ja madeirakastiketta (G) 19,50€

JÄLKIRUOKIA

Suklaamarkiisi ja marinoituja mansikoita 7,70€
Omenapiirakkaa ja vaniljajäätelöä 7,70€

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • Puh. +34 646 111 204

Unohtumaton Sevilla
Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!
Kokopäiväretki lauantaina 12.3., hinta 80 € (4-14 v. 56 €)
Lähde kiehtovalle suomenkieliselle päiväretkelle.
Matkalla koet ja näet upean
katedraalin, Euroopan hienoimman
vanhan kaupungin sekä Santa
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit.
Maria Luisan puistossa sijaitsevat
kuuluisat aukiot Plaza de America ja
Plaza de Espana lumoavat
kauneudellaan. Retkellä on myös
mahdollisuus osallistua yhteiselle
lounaalle Restaurante Cabildossa
(hinta 17 €).
Matkaan lähdetään aamuvarhain
ja kotiin palataan myöhään illalla.
Huom. Retki sisältää runsaasti
kävelyä.

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN
VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com

IN F O

Puh. +34 687 886 745
ja +34 687 886 746
info@meriatur.com
www.meriatur.com

LÄHDE
N!
MUKAA

Oppaana toimii Anssi Marstela.
Anssilla on takanaan 25 vuoden kokemus sekä päiväretkien
että Andalusian kiertomatkojen
vetämisestä mm. Finnmatkoille ja
TEMA-matkoille.

Nyt tavoitat
meidät myös
Suomen numerosta
+358 40 6525 923

Uutiset
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Fuengirolaan
avustuspiste
Ukrainan sodasta
kärsiville
Fuengirolan kaupunki avaa mahdollisuuden lahjoittaa ruokaa ja muuta humanitaarista apua Ukrainan
sodasta kärsiville.
Avustustenjättöpiste sijaitsee lähellä policia nacionalin asemaa, calle Salvador Rodríguez Navasin ja
calle Arapilesin kulmassa. Pisteeseen kuka tahansa ihminen tai muu taho voi käydä lahjoittamassa
perus terveystuotteita, säilykeruokia tai muita tarvikkaita, jotka kaupunki toimittaa eteenpäin niille,
joiden elämään sota Ukrainassa vaikuttaa. Lahjoituspiste on avoinna klo 10–14 ja 17–20.
Alueella asuvien ukrainalaisyhteisöjen kanssa pidetyssä kokouksessa keskiviikkona kävi ilmi, että
tarvetta on mm. lääkkeistä ja lääkintätarvikkeista,
perus ensiaputarvikkeista, kuten siteistä, puuvillasta, jodista, ortopedisista tuotteista ja naisten hygieniatuotteista. Lisäksi kaivataan säilykkeitä tai
muuta pilaantumatonta ruokaa, kuten pähkinöitä,
energiapatukoita, suklaata tai vauvanruokaa sekä
muita tarvikkeita kuten generaattoreita, taskulamppuja, työkäsineitä, huopia, makuupusseja ja paristoja.

Robert de Niro
kävi Espanjassa
herkuttelemassa
Espanjalaismedia on viime
päivinä hehkuttanut Hollywood-tähti Robert de Niron vierailua espanjalaisen
keittiön kukkeimmilla alttareilla.
78-vuotias megatähti kävi Madridissa nauttimassa erityisesti häntä varten
valmistetun aterian, jossa
ei laadusta tingitty. Tapaus
liittyy Madridin merkittävään Madrid Fusión 2022
gourmettapahtumaan, jonka mainoskasvona de Niro
nähdään.
Viisi Espanjan johtavaa
keittiömestaria loihti de

Niron ja hänen puolisonsa
Tiffany Chenin eteen mm.
turskan poskea, tryffelipastaa, punajuurta kaviaarikastikkeella, savustettua
ankeriasta jne.
Herkut saateltiin tuulensuojaan mm. Viña Tondonia Gran Reserva Blanco
1964 viinillä.
Robert de Niro ja hänen puolisonsa Tiffany
Chen viihtyivät Mandarin Oriental Ritz -hotellissa järjestetyllä yksityisellä
ateriallaan yli kolme tuntia
ja hehkuttivat kokemusta Robert de Niro halusi herkuttelun ohessa päästä myös itse kokeilemaan
kinkun leikkaamista. (Kuva: Madrid Fusion)
estoitta.

Rakennusalalla
elpymisen merkkejä

Montako pilleriä nielet päivässä?

Rakennuslupien määrä nousi Málagassa 12 prosenttia.
Vuosi 2020 oli lähiaikojen pohjanoteeraus rakennusalalla, kuten monella muullakin alalla. Vuoden
2021 aikana tilanne lähti elpymään, vaikka pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen onkin vielä matkaa.
Tuoreiden tilastojen mukaan vuonna 2021 aloitettiin Málagan provinssissa kaikkiaan 5.792 asunnon rakennustyöt. Määrä on 12,1% enemmän kuin
vuonna 2020.
Lisävahvistusta suuntaukselle antaa se, että vuoden 2021 kolme viimeistä neljännestä olivat kaikki
nousujohteisia.
Kaupungeittain tarkasteltuna eniten uusien rakennuslupien määrä kasvoi – sekä määrällisesti että
prosentuaalisesti – provinssin pääkaupungissa Málagassa, missä rakennuslupa haettiin vuonna 2021
1.776 uuden asunnon rakentamiseen. Tämä on yli
30% kaikista provinssin rakennusluvista.
Myös Aurinkorannikon kaupungeissa nostokurjet
ovat lisääntymässä hyvää vauhtia. Provinssin uusista
asunnoista nousee Fuengirolaan 11.7%, Marbellaan
9.5%, Mijasiin 6.7%, Benalmádenaan 5.7%, Torremolinosiin 4.8% ja Esteponaan 3.2%.

Asumisen hinta
jatkaa nousuaan
Talon ostaminen tai vuokraaminen Málagassa on
nyt kalliimpaa kuin vuosi sitten.
Talouden epävarmuudesta huolimatta asuntojen
hinnat ovat voimakkaassa nousussa Málagassa. Andalusian kymmenestä kalleimmasta kunnasta kahdeksan on Málagan alueella.
Kiinteistöportaali Fotocasan raportin mukaan Málagan provinssissa asunnon keskihinta helmikuussa 2022 oli 2 479 euroa/m2. Summa on peräti 8,7%
enemmän kuin vuosi sitten.
Viimeisen vuoden aikana neliöhinta on laskenut
vain Nerjassa. Lasku on ollut 3 % ja siellä asunnon
keskihinta on 2 756 euroa / m2.
Uusien asuntojen kohdalla tilanne on pitkälti samanlainen, samoin vuokra-asuntojen hintojen kehitys.
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Seuraava kysymys: Katsotko tosi-tv-ojelmia?

•

ANDALUSIAN SUURIMMAN

sairaalan rakennustyöt käynnistymässä Málagassa. 375 miljoonaa
euroa maksava keskussairaala on valmistuttuaan
Andalusian suurin rakennus ja mikäli sovittu aikataulu toteutuu, sairaala avataan vuonna 2027.
Viime kesänä Andalusian aluehallinto esitteli Málagan kolmannen sairaalan alustavan hankkeen. Nyt
hanke nytkähtää käyntiin, kun kaupunkisuunnitteluosasto on myöntänyt purkuluvan kolmelle Málagan
sairaalan parkkipaikan varastolle, jotta uuden sairaalan tontin pohjatyöt voidaan aloittaa.

•

ESPANJA ON PÄÄTTÄNYT sittenkin lähettää
aseita Ukrainaan. Vielä tiistaina puolustusministeri Margarita Robles vahvisti hallituksen linjanneen,
että Espanja lähettää Ukrainaan mm. kypäriä,
luodinkestäviä liivejä, mutta ei aseita, tai muita
”hyökkäystarvikkeita”. Keskiviikkoaamuun mennessä linja oli kuitenkin muuttunut, kun pääministeri Sánchez ilmoitti, että Espanja aikoo lähettää
myös aseita suoraan Ukrainaan. Sen lisäksi maa
on rahoittamassa EU:n kautta Ukrainaan toimitettavia aseita.

•

MÁLAGAN JA FUENGIROLAN

välinen lähijunaliikenne on hiljalleen palaamassa kohti normaalia
toimintaa. Työtekijäpulaan vedoten junayhtiö Renfe karsi syksyllä merkittävästi päivittäisiä vuoroja,
mutta nyt työvoimapula alkaa helpottaa ja vuoroja palautetaan. Maaliskuun 14 päivästä lähtien noin
94% päivittäisistä vuoroista kulkee tuttuun tapaan
20 minuutin välein. Pahimmillaan junavuoroista
ajettiin vain 75%.

•

MIJASIN KAUPUNKI

on viritellyt kaupunkiin selfie-reitin. Kyseessä on 15 eri pisteestä koostuva
reitti, jonka kaikki 15 kuvauspistettä tarjoavat komeat puitteet selfien ottamiseen. Selfie-reitin tarkoitus on esitellä Mijasin laajan alueen moninaisia
valokuvauksellisia paikkoja. Selfie-pisteet on varustettu keltaisilla infokylteillä, jotta jokainen varmasti löytää optimaalisen kohdan ja suunnan
kuvan ottamiselle. Muikku.

Ajankohtaista
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Uusi koulu avattiin Fuengirolaan

Lauantaina vietettiin
Noora Karman Talent
Schoolin avajaisia
Fuengirolassa. Innokkaita opiskelijoista
saapui paikalle runsaasti.

– Tosi tyytyväinen olen
avaisiin. Tuli sellainen
tunne, että intoa riittää sekä meillä opettajilla että tulevilla opiskelijoilla, Karma
iloitsi avajaisten jälkeen.
Talent Schoolin tunnit
alkavat maanantaina 28.1.
Kurssit keskittyvät iltapäiviin. Koulusta löytyy
monenaisia harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille alkaen taaperoikäisistä.
Talent School sijaitsee Fuengirolassa Centro
Finlandiassa. Koulun tilat on remontoitu entisen
sport bar Rooster’s:n tiloihin. Tässä muutama kuva
koulun avajaisista.

Lisää tientoa Talent Schoolin
kursseista löydät täältä:
https://talentschool.fi/

Liikekannallepano liikutti kansaa
Leijonien järjestämä Liikekannallepano 2022
sujui viime lauantaina hienosti vaikkakaan
aurinko ei kävelijöitä lämmittänyt.
Eipä sitten ollut liian kuumakaan ja kääntöpaikalla
lämmittivät Lumipartion
järjestämät tehtävät sekä
kahvi ja laskiaispullat.
Maaliin saapuneita odot-

tivat Reflan hernerokka ja
punssi sekä Saapasryhmäläisten paistamat letut, jotka katosivat ’tuulensuojaan’
sitä myöten, kuin niitä ehdittiin paistaa.

Vithas Xanitin ambulanssi valvoi turvallisuutta
portin takana ja sisäpuolella osallistujilla oli ilmainen
mahdollisuus mittauttaa
mm. silmänpaineitaan ja
keuhkojen tilavuutta. Hyvän lähtövalmistelun antoivat Martin Kunnon
fysioterapeutit Suvi ja Sanna.
Järjestäjät kiittävät kaik-

kia tapahtumaan osallistuneita ja arpoja ostaneita
sekä tietenkin kaikkia arpajaisvoittoja lahjoittaneita
yrityksiä, yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Eikä vähäinen ole lippuja ja arpoja
myyneiltä liikkeiltä saamamme tuki tähän kuin
kaikkiin muihinkin tapahtumiimme.

Helmikuun luetuimmat
fuengirola.fi
-sivustolla kävi kova kuhina.
Uudistuneella sivulla vierailtiin
tiuhaan ja juttuja luettiin monipuolisesti. Koronauutisiakin
vielä oli, mutta ne eivät millään
tapaa hallinneet uutisointia.
Kuukauden luetuin uutinen
HELMIKUUSSA

liittyi Suomen ja Espanjan poliisin yhteisoperaatioon, jossa
pidätettiin yhteensä yhdeksän
henkilöä Málagassa ja Tampereella. Rikokset liittyivät dopingaineiden salakuljetukseen.
Rikosuutinen oli lähes tuplasti kiinnostavampi kuin korona-

Top 3

passin poistumiseen liittynyt
toiseksi luetuin artikkeli. Aurinkorannikon vetovoimaa
käsittelevä uutinen nappasi 1. Espanjalais-suomalaisessa poliisioperaatiossa pidätettiin
yhdeksän henkilöä (14.2.)
helmikuun pronssisijan. Huomionarvoista on se, että kaksi 2. Koronapassi poistuu käytöstä tiistaina (14.2.)
luetuinta uutista on julkaistu 3. Aurinkorannikko vetää asukkaita (20.2.)
samana päivänä.

Hy vinvointi
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Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

Anni
s
’
Vital Shop

Aurinkorannikon vitamiinit
AURINKORANNIKKO ON MAGNEETTINEN paikka,
joka vetää puoleensa monenlaista kulkijaa. Muun
muassa meitä, jotka haluamme nauttia tervehenkisestä arjesta auringossa kimaltavan meren äärellä.
Rannikolla on hyvät puitteet harrastaa monenlaista liikuntaa, erityisesti myös ulkoilmassa. Muun muassa patikointi, padel,
uinti, puistojumppa tai rantajooga ovat
ilmastoon ja ajan henkeen täydellisesti
sopivia harrastuksia.
Liikunta ja auringonvalo yhdessä vaikuttavat positiivisesti sekä kehoon että
mieleen. Lisäksi auringon UVB- säteily
käynnistää luonnollisesti meille tärkeän
D-vitamiinin tuotannon iholla. Olet varmasti myös huomannut, kuinka valo ja lämpö energisoivat kehoa kokonaisvaltaisesti.
Monipuolisten liikuntaharrastusten lisäksi Välimeren alueella on myös helppoa ylläpitää tasapainoista ja ravitsevaa ruokavaliota. Muun muassa
tuoreita ja edullisia kasviksia, hedelmiä, oliiviöljyä,
pähkinöitä ja muuta terveellistä ravintoa on saatavilla runsaasti. Niissä on luonnollisesti paljon ke-

Elinvoimaa
vvoimaa
oimaa luonnosta.

60
tablettia

26,90

imassa
Tarjous vo ka.
8.11. saak

Tri
Tolosen
TriTolosen
Tolosen
Tri
K2-vitamiini
ja
Berberin+Kromi
MONIVITAMIINI
ja CardiOmega
Q10.
energisempään
elämään!

hollemme elintärkeitä vitamiineja, hivenaineita ja
rasvahappoja. Keho kiittää ja voi hyvin, kun niitä
muistaa nauttia päivittäin.
Omien kokemusteni mukaan myös pelkkä meren
läheisyydessä asuminen lisää hyvinvointia. Meri rauhoittaa ja tasapainottaa mieltä, mutta sen
lisäksi myös inspiroi ja motivoi – ainakin
allekirjoittanutta. Meren terveysvaikutuksia on tutkittu myös tieteellisesti. Erään
Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan
rannikolla asuneet olivat keskimäärin terveempiä kuin sisämaassa.
Kauniissa Andalusian
maisemissa vuorien,
meren, auringon,
kukkien ja hedelmäpuiden läheisyydessä on siis loistavat puitteet
mielekkäälle ja tervehenkiselle
elämälle. Se on saatavilla kaikille meille, joten kannustan myös
sinua panostamaan hyvinvointiasi edistävien elintapojen ylläpitämiseen!

Rannikolla on
hyvät puitteet
harrastaa
monenlaista
liikuntaa.

-10%

-10%

Tarjoussuomen
voimassa kielellä
Hyvinvointineuvontaa
13.5.2021 asti.
www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com
–
Muista
ottaa
pistekorttisi mukaan
mukaan ostoksille!
ostoksille! ––
– Muista ottaa
pistekorttisi

Anni's
Vital
Shop
Bolichesissa
(Junakadulla)
Meiltä
myös
kattavan
valikoiman
Tohtori
Tolosen
Anni’
s Vital
Shop
Los Los
Bolichesissa
(Bussikadulla)palvelee.
Meiltä löydät
löydät
myös
kattavan
valikoiman
Tohtori
Tolosen tuotteita.
tuotteita.
ja Carrefour
Costalla
palvelee.
–– Hae
uusin
kaupastamme!
Liikkeessämme
saatMijas
palvelua
myös
suomen kielellä
Hae
uusin tarjouskatalogi
tarjouskatalogi
kaupastamme!
Kummassakin
liikkeessä
palvelua
myös
suomen
kielellä
Liikkeessämme
saat
myös
suomen
kielellä
Liikkeessämme
saat palvelua
palvelua
myös
suomen
Uusi osoite
Avda Los Boliches
(bussikatu)
109, kielellä
Edif. Don Luis.
Avda
Los
Boliches
(bussikatu)
109,
Edif.
Don
Luis.
Avda
Los
Boliches
(bussikatu)
109,
Edif.
Don
Luis.
•
Jesus
Cautivo
44
(junakatu),
Edif.
Jupiter
local
(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 95216667 087.
(Kauppahallin
kulmalta
tien
toisella
puolella)
Puh.
952
667
087.
(Kauppahallin
kulmalta
tien
toisella
puolella)
Puh.952
952667
667087
087.
Los Boliches (Café
Kardemumman
Puh.
Avoinna
ma-pe
10-20lähellä).
ja la 10-14
Avoinna
ma–pe
10–20
ja
la 10–14
10–14
Avoinna
ma–pe
10–20
ja
Avoinna
ma-pe
10–20
ja
la
Elviria:ma–pe
ma-pe 10–18
10-18 //lala10-14
Elviria:
10–14
Elviria: ma–pe
10–18ma-la
/ la 10–14
• Carrefour
Mijas Costa
10-22
Hyvinvointineuvontaa
suomen
kielellä

Hyvinvointineuvontaa
suomen
Hyvinvointineuvontaa
suomen kielellä
kielellä
Ilmainen
uutiskirje joka| tiina@annisvitalshop.com
kuukausi,
HAE OMASI!
www.annisvitalshop.com
www.annisvitalshop.com
|
lb@annivitalshop.com
www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Kirjoittaja on koulutukseltaan joogaohjaaja ja personal trainer.

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Myös kaikki
erityishoidot!

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

WellO2 -WellO2
heti helpompi
– hengittää!
lääkkeetön

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit
• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot
• Juurihoidot

Minna Halminen

apu hengitysongelmiin

HUULET • KULMAT • EYE-LINERIT

Yhteistyössä

Alan ammattilaiselta vuodesta 1994 lähtien!
Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

Palvelemme
teitä suomeksi!

puh. 952 66 45 45

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola
Av. Padre Jesús Cautivo, 35
(Los Bolichesin juna-asemaa vastapäätä)

Löydätte meidät:

Avoinna: ma-pe 9-14 ja 16-20

Tervetuloa Club Dos Renosin kevätmyyjäisiin
la 5.3. klo 14–18. Tarot-tulkinnat
tapahtumassa vain 15€ 15–20 min.
Heini (+34) 655 650 399
• Reikihoidot ja -kurssit
• Feng shui • Tarot

Maksuton
kuljetus lähialueille. Koko
Espanjaan 10€.

Myynnissä
Centro Finlandiassa
Meriaturissa!

• Yksityistilaisuudet ja ryhmät
ennakkovarauksella • Lahjakortit

Hammaslääkäri Lääkäri

Tarjoushinta

239€

Fysioterapia

Puh. 679 44 08 51

Av. Ntro. Padre Jesús Cautivo 2 Edf. Real Costa 1-B
Los Boliches Fuengirola 29640 www.medicodentalsinervo.com

Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746
info@meriatur.com

www.taikatie.com heini@taikatie.com

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

S u o m a l a i n e n l ä ä kä r i a s e m a

WellO2 – lääkkeetön
apu
WWW.WELLO2.FI
hengitysongelmiin

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Puh. 634 352 641

Markkinoinnilla hyvinvointia yrityksellesi!

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.
Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.
Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.
Vithas Xanit Internacional
Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.
952 367 190

Vithas Torremolinos Medical Centre
C. Hoyo, 15. Torremolinos.
952 058 860

Ajanvaraukset suomen kielellä, + (34) 616 241 290
Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman +(34) 696 981 372

Ambulanssi- ja lääkäripäivystys 24h/vrk, 900 200 116

Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
Avda. Ramón y Cajal, s/n. Ediﬁcio Beroe. Fuengirola
952 477 310

Lisa Pelttari, LT eMBA.
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri
Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Hy vinvointi
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Virtaa ja vastustuskykyä kevääseen ravinteista
VIIME AIKOINA ON MON i saanut tuntumaa koronaan – myös kausiflunssaa sairastaa moni. Vastustuskykyyn
ja toipumiseen voi vaikuttaa. Solumme
päästä varpaisiin tarvitsevat lähes sataa
ravintoainetta päivittäin, jotta ne osaavat
toimia juuri niin kuin niiden kuuluu toimia.
Vastustuskyvystäkin huolehtivien solujen ruokinnasta olemme itse vastuussa
ja kannattaakin sisäistää
pari keskeistä asiaa. Oikein valituilla ravintolisillä
voidaan myös vaikuttaa –
jopa rokotehaittoihin, joista
olen kuullut paljon asiakkailtani.
”Ruostesuojaa” soluillemme saamme syömällä paljon marjoja,
runsaasti ja värikkäästi kasviksia sekä
käyttämällä surutta hyvänlaatuisia rasvoja, joiden aatelia löytyy mm. kaloista,
oliiviöljystä, avokadoista, pähkinöistä,
siemenistä. Sokerilla ja paljon teollista
suolaa, sokereita ja lisäaineita sisältävillä
tärkkelyshiilihydraateilla, maitotaloustuotteilla ja prosessoiduilla elintarvikkeilla
ei kannata lisätä tulehdusherkkyyttä.
Helppo tapa lisätä kasviksia ja vähentää
sokerikuormitusta onkin ottaa niitä lisukkeiksi pastan, perunan, riisin ja muiden
viljojen tilalle.
Arjen keskellä ei kuitenkaan aina tule
valittua fiksusti emmekä ikävä kyllä nykyisin enää saa kaikkea tarvitsemaamme
ruuasta. Tehomaatalous on köyhdyttänyt
maaperää, keinolannoituksella kasvatettujen kasvisten ravintoainetiheys on
heikko. Teollisuus prosessoi ruokaa eikä
lopputuotteessa ole paljoakaan jäljellä
alkuperäisten aineitten ravintosisällöstä.

Elämä on monella tavoin stressaavaa
vaativassa yhteiskunnassa, jossa ei välttämättä osata huomioida ihmistä tuottavuuden ja tehokkuuden ihannoinnin
keskellä. Psyykkinen ja fyysinen stressi
lisääkin ravinteitten tarvetta. Saasteet,
myrkyt, melu, monet lääkkeet, rokotteet
sekä sähkökuormitus ovat keholle stressitekijöitä. Kykymme hyödyntää ravintoaineita ruuasta riippuu
niin perimästä kuin myös
ruuansulatuksen tilasta.
Ruuan täytyy sulaa hyvin,
jotta ravintoaineet saadaan imeytettyä, ja ravintoterapiassa lähdetäänkin
liikkeelle ruuansulatuksen
tukemisesta.
Ruokaa täydentämään valittujen
ravintolisien tulisikin olla luonnollisia,
ruokaan verrattavia valmisteita, jotka
sisältävät oikeissa suhteissa aineita, joita olisi ihannetilanteessa ruuassa, jota
ravintolisä on tarkoitettu täydentämään.
Ravintolisän valmistusmenetelmät ja
etteivät ne sisällä väriaineita tai muuta
turhaa, ovat tärkeitä seikkoja. Luonnollisten vitamiinien etu on eri tekijöiden
yhteisvaikutus, synergia. Kokonaisuus
on suurempi kuin osiensa summa –
luonnollinen valmiste hakkaakin tehossa mennen tullen kaupoissa pääosin
myytävät synteettiset vitamiinivalmisteet.
Esimerkiksi tyrni tai puolukka on muutakin kuin askorbiinihappoa (C-vitamiini)
ja kasveissa on valtavasti aineita, jotka
ovat vaikeammin jäljitettäviä kuin pelkästään vaikuttavaksi katsottu vitamiiniosa.
Varsinkin spirulinaa, josta löytyy yli 100
ravintoainetta, on hehkuttanut YK:n elin-

”Ruostesuojaa”
soluillemme
saamme syömällä
paljon marjoja.

tarvike- ja maatalousvirasto FAO jo yli
neljänkymmenen vuoden ajan luonnon
monivitamiiniksi vailla vertaa.
Luonnollisen valitsemalla välttyy varmemmin vastavaikutuksilta erilaisten
lääkkeitten suhteen ja voit verrata luonnollista ravintolisää ruokaan: se sopii,
jollei sinua ole kielletty nauttimasta juuri
sitä ruoka-ainetta etkä ole allerginen sen
sisältämälle kasville, marjalle tai yrtille.
Tärkeää on myös, että tuotteen raakaaineet on kasvatettu puhtaissa oloissa ja
ettei niitä ole pilattu lämmöllä tai muulla
liiallisella prosessoinnilla.
Huolehdi siis D-vitamiinin, laajakirjoisten rasvahappojen ja luonnon monivitamiinin – esim. spirulinan – saannista.
Ravinnetarve vaihtelee, sillä olemme
aineenvaihdunnaltamme yksilöitä ja esimerkiksi stressi vaikuttaa ruuansulatukseen ja ravinteiden imeytymiseen. Neuvoja kannattaa hakea ravintoterapeutilta,
joka voi kartoittaa yksilöllisesti elimistön
tarvetilanteen. Useista yksityisistä laboratorioista saa myös esimerkiksi D-vitamiinitestin, jos omalääkäri ei innostu sitä
mittauttamaan. D-vitamiini on kaikkea
solun toimintaa säätelevä, hormonin
kaltaisesti toimiva aine, jonka riittävä
saanti on ihmiselle välttämätöntä. Sen
puute vaikuttaa päästä varpaisiin: satoihin asioihin immuniteetista mielialaan,
ihosta luustoon, keuhkoista maksaan
jne. Jollei soluilla ole käytössään riittävästi D:tä, ne eivät toimi hyvin, toiminta
häiriintyy ja se vaikuttaa monin tavoin
mm. sairastumisherkkyyteen.
Korona-aikana on selvinnyt, että mitä parempi D-vitamiinitilanne ihmisellä
on, sitä vähemmän kärsii tartunnasta.

Olen tästä esimerkki, mutta paljon on
niitä, jotka ovat sairastaneet pitkäänkin ja pahoin oirein D-vitamiinipuutteen
vuoksi. Aurinkokaan ei takaa riittävää
D-vitamiinin saantia, sillä mm. aurinkosuojavoiteet ja monet lääkkeet estävät
D-vitamiinisynteesiä.
Verenkierron tulee toimia. Laadukkaan laajakirjoisen rasvahappovalmisteen omegat takaavat solukalvoille
elastisuuden, jonka ansiosta saadaan
happi ja ravintoaineet perille ohuimmasta ohuimpaankin hiussuoneen ja
näin sairauksien takana kytevä hiljainen
– isompikin tulehdus sekä verenpaineongelmat saadaan kuriin usein hyvinkin
tehokkaasti. Veren hapenkuljetuksella on
koronasta toipumisessa iso rooli ja kun
keholle taataan sen tarvitsemat ravintoaineet, toipuu se myös nopeammin. Väsymykseen auttaa ravintoainetasapaino,
mutta hätäisemmällekin on terveellisiä,
hoitavia vaihtoehtoja epäterveellisten
energiajuomien tilalle. Tästä voimme
kiittää suomalaisia tutkijoita, jotka ovat
avustaneet kehittämään mm. tyrnistä
ja puolukasta tehokkaita, terveysvaikutteisia luonnon energiajuomia, jotka
ovat löytäneet viimeisen vuoden sisällä mm. Aurinkorannikon Arctic -tiimin
kautta myös Costalle.
Terveyttä, Valoa ja
Virtaa kaikille!

Hanna Huttunen

Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija
tietokirjailija
Vintage-uutisiaDipl.ravintoterapeutti,
vuosikymmenen
takaa

Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

P

erjantaina 2.3.2012 ilmestyneessä lehdessä pääuutisessa puhuttiin rantakadulta puretusta entisestä
huoneistohotelli Oliviasta. Toiveissa ja
suunnitelmissa oli viiden tähden hotellin rakentaminen puretun tilalle, mutta
nämä haaveet odottavat toteutusta yhä
tänäkin päivänä. Olivia toimi myös suomalaisten matkanjärjestäjien kohteena,
mutta loppuvuotensa se seisoi tyhjillään
rapistuen.

M

uissa uutisissa kerrottiin mm.
Alicanten yliopiston suomalais
opiskelijoista ja Gala Primaverasta.

S

uomalaisista ammattikorkeakouluista opiskelijoita houkutti Alicanten yliopisto vaihtokohteena.
Kansainvälisen liiketalouden linja oli
suosituin ainoana englanninkielisenä
linjana tässä yliopistossa. Erasmus-vaihdon kautta Alicanten yliopistossa opiskeli tuolloin 25 suomalaisopiskelijaa ja
keväällä oli vielä toiset 22 tulossa lisää.
Kimppa-asuminen opiskelijoiden kesken oli yleistä, sillä yksiöt ja kaksiot olivat Alicantessa harvinaisia ja isompien
asuntojen kulut taas liian korkeita yksinelävälle opiskelijalle hoitaa.

P

aikallisiksi linnanjuhliksikin kutsuttu Gala Primavera keräsi Aurinkorannikon Lionsien väkeä perinteisten
kevättanssiaisten muodossa. Gaalassa

juhlittiin Leijonien 20-vuotista taivalta. Paikalla nähtiin Heidi Sohlberg, joka
oli tullut isäänsä Jussi Willmania katsomaan. Myös suurlähettiläs Markku Kei-

nänen ja Leijonien silloinen presidentti
Erkki Karlsson komistelivat juhlakuvissa. Juhlatunnelma raikasi Las Palmeras
-hotellissa ja juhlijoita oli n. 250.
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Pääkirjoitus 4.3.2022
Oi kallis kotini
Vaikka talouden pyörät yskivät monestakin syystä Espanjassa, silti asuntojen hinnat ovat olleet viimeisen
vuoden melko jyrkässäkin nousussa. Vetureina hintakarusellissa toimivat tuttuun tapaan Espanjan turismialueet, joista Aurinkorannikko on yksi vetävimmistä.
Kahden suurimman kiinteistö- ja vuokravälitysportaalin tilastoista on tehty analyyseja, ja hintojen nousu
niiden perusteella ollut reipasta.
Aurinkorannikon kalleimmat neliöt löytyvät perinteisesti Marbellasta. Näin on edelleen, Marbellan keskimääräinen neliöhinta on reilut 3.100€. Nousua vuoden takaiseen hintaan on ”vain” reilut 4%. Esimerkiksi
Fuengirolassa nousu on ollut huomattavasti jyrkempää,
yli 15%. Kovin nousu on tapahtunut Mijasin alueella,
siellä asumisneliöistä joutuu maksamaan keskimäärin
reilut 17% enemmän kuin vuosi sitten.
Marbellan jääminen nousukiidossa rannikon itäisempien osien jalkoihin on mielenkiintoinen yksityiskohta.
Kyse voi olla jostain yksittäisestä asiasta, joka jälleen
vuoden päästä on muuttunut erilaiseksi. Taustalla voi
olla myös se, että Marbellassa on viime vuosina paljastunut melko paljon rikollisuutta, nimenomaan järjestäytynyttä sellaista. Se tuo mukanaan turvattomuutta,
on mahdollista, että ihmiset äänestävät jaloillaan ja
muuttavat turvallisemmiksi tuntemiinsa kaupunkeihin.
Myös vuokramarkkinoilla on tapahtunut merkittävää
hintojen nousua. Málagan provinssissa keskimääräinen vuokra on noin 10€/m2, se on reilut 9% enemmän
kuin vuosi sitten.
Asuminen näyttää kallistuvan yleistä inflaatiovauhtia selvästi kiivaammin. Kun sähkön ja polttoaineiden
hinnat näyttävät jatkavan kovaa nousuaan, saatamme
vielä tämän vuoden aikana nähdä yllättävän korkeita
inflaatiolukuja.

Sähköistä asiaa
Viimeiset vuosikymmenet ovat muuttaneet maailmaa
dramaattisesti. Ainakin, jos uskon oman sukupolveni maailmankuvaan. On mielenkiintoista tutkia menneisyyttä ja huomata, että jokainen sukupolvi kautta
historian on aina muutoksen kourissa ja tekemässä
jotain mullistavaa. Parin vuosisadan päästä tutkittuna
meidän aikakautemme globalisaatio, digitalisaatio ja
liberalismi olivat vain pieni alkusysäys koko maailman
geopoliittiselle muutokselle. Tuo muutos on meille
2020-luvulla eläville arvoyksilöille täysi kysymysmerkki.
Ja hyvä niin. Tulevaisuutta on turha arvuutella.
Emme olisi voineet uskoa todeksi koronan tuomaa
pandemiaa tai Ukrainan sotaa, vaikkakin kaikilla suoratoistopalveluilla on vuosia esitetty hyvinkin totuudenmukaisia sarjoja aiheista. Tulevaisuutta voi ehkä
kuitenkin arvuutella.
Juuri tänä päivänä olemme enemmän kuin koskaan riippuvaisia sähköstä. Pienikin sähkökatos saa
meidät toimintakyvyttömäksi. Olemme sähkön, kaiken
maailman sähkölaitteiden ja sähköllä toimivien tietoliikenneverkkojen toimivuuden armoilla. Ei todellakaan
ole ihme, että Venäjä haluaa tuhota Ukrainassa juuri
sähkönjakeluverkkoja.
Vuonna 2021 Espanjassa lähes puolet sähköstä
tuotettiin kotimaisilla, uusiutuvilla luonnonvaroilla. Muu
Eurooppa ei ole niin edistyksellinen. Putinin kaasuputken
ja muiden fossiilisten polttoaineiden sulku voi pimentää
Euroopan. Onneksi meillä täällä Etelä-Espanjassa on
yli 320 aurinkoista päivää ja aurinkoenergian käyttö on
vapautettu myös kotitalouksille.
Korona, sota, inflaatio, sääntely ja epämääräiset
kauppapoliittiset kiemurat tulevat nostamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa. Siksi juuri
nyt minäkin olen asentamassa aurinkopaneeleja vuoristotalomme katolle. Niin
kauan kuin on lämpöä, valoa ja toimivat
tietoliikenneyhteydet, on aina inhimillistä
toivoa paremmasta!
Kirjoittaja on Aurinkorannikolla
toimiva kiinteistönvälittäjä.

Markus Aho

Kuubalainen serena
– Suomalaiset ovat minulle tärkein kansa.
Olen ikuisesti kiitollinen, että minut otettiin
avosylin vastaan ja annettiin mahdollisuus
harjoittaa muusikon ammattiani Suomessa,
kertoo kuubalaista alkuperää oleva multiinstrumentalisti Alberto Gutierrez.

Gutierrez kävi yhtyeidensä kanssa myös Suomessa
esiintymismatkoilla. Vuoden 1986 Hotelli Hesperian
talvikarnevaalit osoittautui käänteen tekeväksi tapahtumaksi muusikon
elämässä.
– Juttelin keikan jälkeen
suomalaisten muusikoiden
kanssa ja he esittivät ajatuksen, että jäisin Suomeen ja
ryhtyisin bändin vetäjäksi ja soitonopettajaksi Suomessa.
Kuubalaisen muusikon
muuttaminen Suomeen
80-luvulla ei ollut mikään
läpihuutojuttu. Byrokratiaa
oli paljon, eikä sen kanssa
kieltä taitamaton soittaja pystynyt yksin taistelemaan.
– Suomalaiset muusikot
olivat prosessissa ylivertainen tuki minulle. He auttoivat minua hankkimaan
Suomen kansalaisuuden ja
kaiken muun tarvittavan.
En edes osaa sanoin kuva-

ta, kuinka kiitollinen tästä
avusta suomalaisille ystävilleni olen.
– Suomeen oli helppo
sopeutua. Opin kieltäkin
melko nopeasti. Ehkä pisimpään meni siinä, että
opin ottamaan kengät pois,
kun menin sisälle jonkun
kotiin, soittoniekka nauraa.
Kuten onnellisissa tarinoissa aina, kuvaan astui myös rakkaus. Erään
Helsingin keikan jälkeen
Gutierrez kuuli espanjankielistä puhetta ja pyysi
saada liittyä pöytäseurueeseen. Pöydässä istuivat
Janita Forsman yhdessä
lastensa Auran, Martan ja
Oscarin kanssa. Forsman
oli juuri saapunut Suomeen
Argentiinasta, hänellä ei ollut aikomusta jäädä pitkäksi aikaa Suomeen.
– Ensimmäisellä kerralla
kävi niin, että sain pöydästä
lähtöpassit hyvin nopeasti.
Janitaa ei tuntunut muusikon seura silloin kiinnostavan. Tapasimme seuraavan
kerran parin viikon päästä. Silloinkin olimme jollain
klubilla, jossa minulla oli
keikka. Sen tapaamisen jälkeen olemmekin sitten olleet onnellisesti yhdessä.
Forsmanista tuli Gutierrezille paitsi puoliso, myös
manageri. Hän perusti ohjelmatoimiston, jonka pääasiallinen myyntituote oli
Alberto Gutierrezin johtama Caribian Music -niminen yhtye.
– Kiersimme Suomen
moneen kertaan tuolla orkesterilla. Kysyntää
kuubalaiselle ja muulle latinomusiikille riitti.
Yksi erikoisuus oli Caribian Music -yhtyeen vierailu Santiago de Cuban
isoilla festareilla.
– Vastaanotto oli loista-

Anni Perälä, 32,
Lahti

Vesa Vainio, 36,
Lahti

Miia Sinisalo, 33,
Turku

Lasten kanssa siivoamme
aina vain välttämättömät.

Ikkunoiden, lattioiden ja
muiden pintojen pesu.
Niin ja mattojen tamppaus!

En itse siivoa, koska olen
suoraan sanottuna laiska.
Onneksi kotona käy siivooja
kahden viikon välein.

Teksti: Antti Pekkarinen Kuva: Teemu Laitinen
Gutierrez syntyi vuonna
1948 Pinar del Rion kaupungissa Kuubassa. Kyseinen kaupunki on todellinen
lattarimusiikin kehto, sieltä löytyy konservatorio ja
musiikki on läsnä kaikessa.
Musiikki oli myös Gutierrezin perheen yhdistävä asia.
– Isäni oli taitava trumpetisti. Hän oli myös konservatorion johtaja. Meitä oli
kymmenen sisarusta, joista kaikista kasvoi ammattimuusikoita. Meillä oli aika
mainioita perhejameja parhaimmillaan.
Alberto Gutierrezin
pääinstrumentiksi muodostui pasuuna. Hänestä
kehittyi taitava ja arvostettu muusikko, hän eteni
urallaan raketin lailla.
– Pääsin soittamaan sellaisiin bändeihin kuin Las
te Aidas ja Los Bocucos. Ne
olivat Kuuban arvostetuimpia orkestereita, meillä oli
esimerkiksi vakiokiinnitys Havannan legendaarisella Tropicana klubilla.
Kiersimme myös soittamassa ympäri maailmaa.

KUKA?
Alberto Gutierrez

● Muusikko, multiinstrumentalisti
● Syntynyt 1948 Kuubassa
● Muutti Suomeen 1986
● Muutti Espanjaan 2004

– Noissa bändeissä soitti samoja muusikoita, jotka
myöhemmin nousivat maailmanmaineeseen Buena
Vista Social Clubin myötä. Esimerkiksi Buena Vistan kantava voima Ibrahim
Ferrer oli läheinen soittokaverini, jopa niin läheinen,
että kiertueilla jaoimme aina hotellihuoneen.

Suomi kutsui

Kenkien riisuminen kylään mennessä oli vaikein ra
va. Kuubalaisten mielestä
oli hauskaa ja positiivista,
että pohjoisen Suomen soittajat olivat omaksuneet latinorytmit.

Muutto Espanjaan
Gutierrez ja Forsman tulivat lomailemaan Aurinkorannikolle keväällä 2004.
Forsmanilla oli reissulla
hieman ketunhäntää kai-

Mitä kuuluu
kevätsiivoukseen?
Teksti ja kuvat:
Kaisa Korkeamäki
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adi suomalaisittain

Kohti kesää ja Suomea
Ristiriitaisin tuntein lähden kohti Suomea 8.3. Kevät
ihanimmillaan Costalla ja Suomessa tanakat hanget.
Uudet hankkeet ja keikat kotimaassa kuitenkin ovat
suuri ilon aihe.
Sydän jää joka kevät Fugeen. Varmasti tuttu tunne
kaikille muuttolinnuille.
Koko kesän kuitenkin olemme yhteyksissä maanantaisin. Radio Finlandian Maanantaimakasiini on
lähtenyt hienosti käyntiin ja on kivana siltana Costa
del Solin printtimedioiden lisäksi viikoittain Suomen
ja Espanjan välillä, kuten muutkin kanavan ohjelmat.
Saan olla siellä mukana hauskassa tekijäjoukossa.
Maailma on myllerryksessä…taas. Se lienee viisainta oman mielenrauhansa vuoksi hyväksyä pysyväksi
olotilaksi. Mitäpä muuta me voidaan? Aion keskittyä
kesällä niihin asioihin, joita voin muuttaa. Maanantaimakasiini-ohjelma on yksi niistä. Toivomme sinun
istahtavan kesäiltana saunan jälkeen kuuntelemaan
linnunlaulua ja viihtymään kanssamme leppoisan
yhdessäolon merkeissä. Toki jokaisella on tekemistä
maanantaisin vaikka kuinka paljon, mutta fb:stä löydät
lähetykset Radio Finlandian sivuilta.
Tavataan syksyllä musiikin ja teatterin merkeissä.
Katsotaan kuinka paljon aikataulut sallivat nautiskelua
Fugen ihanasta syksystä. Freelancertaiteilija kun ei pysty kovin pitkiä suunnitelmia elämässään tekemään.
Kaunis kiitos kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta talvesta. Teatteri Aurinkorannikolla
kauan eläköön!

Päivi Mäkinen
Kuplasta kurssille

asti Suomeen sopeutumisessa.
nalossa. Hänellä oli ajatus,
josko pariskunta muuttaisi etelän lämpöön.
– Kun tulimme Benalmádenaan lomalle, tunsin
oloni kotoisaksi. Ilmasto ja
kieli oli sama kuin vanhassa kotimaassani. Päätimme
Janitan kanssa muuttaa Aurinkorannikolle ja hyvin
olemme täällä viihtyneet.
Soittohommia löytyi
myös Aurinkorannikolta

heti. Gutierrez soitti aluksi
Andalusian Swingbandin
kanssa ja ryhtyi myöhemmin tekemään omia soolokeikkoja.
Gutierrez pitää itseään
bändimuusikkona, joten
puolisonsa sai pitkään houkutella häntä soittamaan
taustanauhojen kanssa.
Lopulta Gutierrez teki itse taustat ja suostui esiintymään niiden kanssa.

Ravintola Witistä tuli vakiokeikkapaikka Gutierrezille.
– Siellä oli hyvä tunnelma. Kun esitin vanhoja suomalaisia lauluja, jopa isoille
suomalaisille miehille tuli
kyynel silmään.
Nyt Alberto Gutierrez on
ollut monta vuotta soittamatta. Vuoden vaihteen
paikkeilla hän kaivoi jälleen huilun ja muut instru-

Jere Takala, 41,
Lahti

Joa Takana, 13,
Lahti

Pyry Ylitalo, 24,
Tampere

Kevätsiivous on vielä
tekemättä, mutta teen sen
itse ensi töiksi, kun täältä
reissusta palataan.

Hoidin oman osani heti
pois, kun iskä vähän kiristi
reissuun lähdöllä.

Ikkunoiden ja lattioiden pesu
ja sellainen erikoissiivous,
ettei ihan joka lauantaiset
perussetit, vaan kaikki
vaikeatkin paikat mukaan.

mentit naftaliinista ja into
soittoon palasi.
– Sovimme yhden keikan
Kukkoon 11.3. Olen nyt harjoitellut sitä varten paljon ja
ohjelmisto alkaa olla valmis. Aion esittää tuolla keikalla sekä suomalaisia että
kuubalaisia lauluja. Siitä tulee varmasti tunteellinen ilta, voi olla että se jää minun
viimeiseksi julkiseksi esiintymisekseni.

”Rovaniemeläisen
Santapark
Arctic Worldin
toimitusjohtaja Ilkka
Länkinen kertoo,
että meksikolaiset ja
espanjalaiset ryhmät
ovat peruuttaneet
matkansa Suomeen.”
is.fi 3.3.

Tulin miettineeksi, miten digitalisaatio värittää näkemistämme, mutta toki myös mahdollistaa uusiin
asioihin tutustumista. Ja ennen kaikkea helpottaa
asioiden hoitamista.
Otetaan esimerkiksi sosiaalinen media, Facebook.
Poimitaan kuvitteelliseen kokeeseemme kadulta sattumanvaraisesti kaksi henkilöä. Luultavaa on, että jos
sukeltaisimme heidän Facebookiensa uutisvirtoihin,
olisivat ne kovin erilaiset pelkästään siksi, että heidän
kiinnostuksen kohteensa eroaisivat.
Urheilusta ja kalastuksesta kiinnostuneen Facebook-maailma näyttää kovin erilaiselta kuin vaikkapa
teatterista ja kuvataiteesta nauttivan uutisvirta.
Some vahvistaa ja värittää näkymäämme kiinnostuksen kohteidemme mukaan. Saamme sisältöä, tarjouksia ja ehdotuksia omaan nettikäyttäytymiseemme
pohjautuen.
Sinä saat erilaisia tarjouksia ja juttuja uutisvirtaasi
kuin eri asioista kiinnostunut naapurisi.
Puhutaan ”kuplassa olemisesta”. Some vahvistaa
meidän jokaisen omaa kuplaamme. Antaa sille päävärit ja sävyt oman nettikäyttäytymisemme pohjalta.
En ota nyt kantaa ”kuplautumisen” hyviin tai huonoihin puoliin.
Tulin tälläytyneeksi akvarellimaalauskurssille Frigilianan kylään. Näin ilmoituksen kurssista omassa
”kuplassani” Facebookissa.
En ole koskaan käynyt tuossa Espanjan kauneimmaksi äänestetyssä kylässä, en tunne muita kurssille
osallistujia (vielä!) ja maalannut olen viimeksi lukiossa.
Kuulosti seikkailulta, joten ilmoittauduin mukaan
kirjaimellisesti siltä istumalta. Samaiselta sohvalta
tein netissä pikaisen tutustumisen kylän majoitusmahdollisuuksiin ja varasin itselleni majapaikan kylän
kapeilta kujilta.
Minun some-kuplani toimi tässä siis hienosti ja tarjosi minulle mieluisaa sisältöä (ja antoi kimmokkeen uuden oppimiseen). Samalla
tulin miettineeksi, puuttuuko oman
kuplani väripaletista vielä jotakin,
mitä voisin sinne lisätä?
Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.

Niina Sinisalo

Ajanviete
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MAALISKUUN OLÉ-LEHTI
ON ILMESTYNYT

7€
KOIRAN KANSSA
AURINKOON

– Mistä vuokra-asunto?
Näin seuraat
SÄHKÖN
TUNTIHINTOJA

Naisen asema Espanjassa
– SUOMALAISNAISET
MUUTOSTEN TODISTAJINA

KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

tilaajapalvelu@olekustannus.com

olekustannus.com/tilauslomake

www.olekustannus.com/uusiole
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www.4puz.com

HEMIN

PÄHKINÄT

Horoskooppi Ida Solland
KAURIS

RAPU

VESIMIES

LEIJONA

Kevät kutkuttaa jalkapohjissasi ja haluat
ulos nurmelle tallaamaan. Ihastut erääseen
ihmiseen ja se tuo sinulle onnea!

Useat kanssakulkijat kiinnittävät huomiota
ihastuttavaan olemukseesi. Onnea saat
herkästä luonteesta ja silmän iskusta!

Suunnittele kiva ateriakokonaisuus, sillä
sellainen kannattaa pitää takataskussa. Onnea
saat kutsumalla ystävät syömään!

NEITSYT

OINAS

VAAKA

Aamusi alkavat valolla ja hymyllä, pidä hyvä
muudi päällä iltaan saakka, sillä se tuo sinulle
onnea ja rakkautta!

Aamuisen auringon nousu ja taivaan herkät
värit kannattaa nousta katsomaan, sillä ne
tuovat elämääsi toivoa ja lohtua!

HÄRKÄ

Suuntaa kulkusi luontoon, vuorille ja metsiin,
sillä tarvitset hiljaisuutta ja happea! Onnea saat
hyvistä lenkkareista!

KAKSOSET

Kaikki kauneuteen ja terveyteen liittyvään
kannattaa kiinnittää suuri huomio. Kevät on
uudistumisen aikaa. Onnea saat vihreästä!

Vastaukset sivulla 19

Ota rutiineihisi jokin urheilusuoritus, sillä se
tuo sinulle tarmoa ja voimaa ja lopulta myös
onnea ja terveyttä!

KALAT

1. Kuinka monta Jussi-ehdokkuutta Jussi Kuosmasen elokuva
Hytti nro 6 kahmaisi?
2. Millä nimellä tunnetaan mursuviiksinen ex-urheilija,
jättikokoinen Terry Bollea?
3. Thomas Heinze on tv-sarja Ketun (Der Alte) uusi
päähenkilö, mutta kuinka mones Kettu hän on?
4. Millä nimellä tunnetaan suomalainen artisti Fedja
Seliverstow?
5. Kuka Suomen kansalainen asetettiin ensimmäisenä EU:n
pakotelistalle Ukrainan sodan takia?
6. Kuinka pitkään Turku ja Pietari ovat olleet ystävyys
kaupunkeja?
7. Mikä on suosituin käytetyn auton vuosimalli?
8. Mistä elokuvasta tulee englanninkielinen sanonta
’up to eleven’ eli nupit kaakkoon?
9. Mikä on pinta-alaltaan Euroopan suurin maa, joka
sijaitsee kokonaan Euroopassa?
10. Mistä Espanjassa ilmestyvästä lehdestä Seiska on
saamassa kilpailijan?

Kutsu ystäviä kylään, matkusta pikkukaupunkiin ja lounasta parhaassa seurassa. Se olkoon
viikkosi onnen salaisuus!

Muutaman uuden mekon hankinta helpottaa
tilanteitasi kevään aikana. Onnea saat väreistä
ja puuvillasta!

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU
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SKORPIONI

Siivoa kotisi niin, ettei siellä ole turhia tavaroita,
lehtiä tai paperipinoja, sillä ilmavuus tuo
sinulle energiaa ja onnea!

Marokon
kulta

- tuotesarja

JOUSIMIES

Toteuta jokin pitkäaikainen haaveesi, sillä
-haaveista totta- tulisi olla mottosi tämän
kevään aikana. Onnea saat teoista!

Sininen talo
Fuengirolassa.
Kuva: Ari Ukkola

100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.
Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.
Eh
ikä käi
än see
ty iho
mi n
stä

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746
info@meriatur.com

LUKIJAN KUVA

Tällä palstalla julkaisemme lukijoidemme lähettämiä
kuvia. Jos silmiisi osuu jotakin kaunista, rumaa,
outoa, ihmeellistä, suloista, tai muuten vain huomiosi
vangitsevaa, ota siitä kuva ja lähetä meille:
toimitus@fuengirola.fi

Tunnistatko itsesi kuvassa ympyröidyksi henkilöksi? Ravintola Kukko
tarjoaa sinulle pullon viiniä! Voit noutaa viinipullon Kukosta ravintolan
aukioloaikana.

Urheilu
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PAR1 VIIKKOKILPAILU
MIJAS LOS LAGOS 2.3.2022
Sarja 1:
Lyöntipeli miehet hcp 0–14
1. Tenho Pasi
hcp 4.......................tulos 75
2. Monten Jarmo
hcp 11.....................tulos 76
3. Kattilakoski Juhani
hcp 11.....................tulos 77

?

Sarja 2:
Pistebogey miehet hcp 15–28
1. Oja Jouni
hcp 17.....................tulos 36
2. Asunmaa Jani
hcp 17.....................tulos 33
3. Lemola Timo
hcp 18.....................tulos 33

Rannikon
uutiset,
tapahtumat,
Sarja 3: ihmiset
Pistebogey naiset hcp 0–36
1. Niskanen
Anna-Liisa
– ja urheilu.
hcp 24.....................tulos 37
2.Joka
Kanervaperjantai.
Anne
hcp 15.....................tulos 30

3. Arovaara Kaisa
hcp 16.....................tulos 29

Pisin draivi miehet
Kytölä Vesa......................285m
Pisin draivi naiset
Iso-Mustajärvi Mira.........190m
Lähimmäs lippua
Syväpuro Santtu
Paras scr
Lehtonen Jukka....................79

395th COPA DOS LEONES
PARADOR MALAGA GOLF
3.3.2022
Kategoria 1. HCP 0–17.0
1. Rame Korhonen
hcp 14,1..................tulos 36
2. Jani Asunmaa
hcp 15,0..................tulos 36
3. Jouni Palmgren
hcp 15,3..................tulos 36
Kategoria 2. Gents 17.1–28
1. Juho Wiinikainen
hcp 26,7..................tulos 39
2. Keijo Hauhia
hcp 18,0..................tulos 35
3. Heikki Vilkkilä
hcp 19,4..................tulos 35
Kategoria 3. Ladies 17.1–36
1. Kati Peltola
hcp 31,1..................tulos 39
2. Helena Jokinen
hcp 35,7..................tulos 34
3. Sabina Leppälä-Hautamäki
hcp 28,1..................tulos 32
Best Scratch result
Pasi Tenho.............................78
Lähimmäs lippua
Reikä 6 Naiset / Miehet
Timo Vättö

Lähimmäs lippua
Reikä 13 Naiset / Miehet
Helena Jokinen
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 3 Naiset
Niina Jukkara
Lähimmäs lippua kahdella
Reikä 3 Miehet
Juhani Kattilakoski

Paljon tietoa
Aurinkorannikon
golfkentistä:
fuengirola.fi/category/
golfkentat/

kautta erehtyy välillä paremman ohjelman puutteessa vanhojen futismatsien
pariin. Joskus on eteen sattunut klassinen
1970–80-luvun Englannin Liigan ottelu
(nyk. Valioliiga). Tämmöistä katsoessa
joutuu kyllä hieromaan silmiänsä useampaankin otteeseen. Nappulakengät
ovat kuin sarjakuvista, pelaajilla rehottavat pulisongit ja pelihousuina ovat lyhyet
”vainiotyyliset” shortsit... Mutta ensihämmästyksen jälkeen suurempi sellainen
liittyy itse peliin. Se näyttää ihan kuin
hidastetulta filmiltä ja yllättävän tylsältä.
Tilanteita on harvakseltaan, maaleista
puhumattakaan.
En tiedä kumpi tuli ensin. Ulkomaiset sijoittajat ja raha, vaiko tason nousu.
Nykyinen Valioliiga on kuitenkin jotain
aivan muuta kuin muinainen ”englanninliiga”. Peli on nopeata ja huipputasoista,
stadionit ovat uusia, moderneja ja ennen kaikkea lähes aina loppuunmyytyjä. Kentillä nähdään lajin supertähdet.
Enempää tietämättä arvioisin kahden
korkeimman sarjaportaan liepeillä rahaa pyörivän vähintäänkin satakertaisen
määrän verrattuna pulisonkien ja seisomakatsomoiden aikakauteen. Otteluita
televisioidaan maksukanaville ympäri
maailman ja ne ovat suosittua ajanviihdettä. Jalkapalloturismikin on suurta.
Espanja tulee vielä pitkälti perässä.
Jos ajatellaan kahta korkeinta sarjaporrasta, niin ehkäpä puolisen tusinaa
seuraorganisaatiota on edellä kerrotun
nykymallisen Valioliigan tasolla. Muualla
tehdään asiat suurin piirtein samalla lail-

www.uusirefla.com

la kun ne on viimeiset sata vuotta tehty.
Stadionin omistaa kaupunki eikä seura,
oheispalvelut ovat luokkaa mitättömät,
markkinointi on käytännössä olematonta
tai suunnattu vain paikallisille, eli juuri
niille jotka tietävät jo valmiiksi kaiken
mahdollisen muutenkin. Ulkomaalaiset
katsojaturistit ovat kyllä mukava lisä,
mutta heidän lehtereille saamiseksi ei ole
käytännössä tehty suuriakaan uhrauksia.
Uskon kuitenkin eron Englantiin kaventuvan ja Espanjan kirivän perästäpäin
ja lujaa. Itse tuote on jo kunnossa. Televisioinnin korvaukset ovat voimakkaassa
kasvussa ja tuloja jaetaan tasaisemmin
kuin ennen, jolloin kermat kakun päältä
ja melkein itse koko kakunkin söivät vain
ne muutamat suuren mittaluokan seurat. Pitemmällä tähtäimellä tasaisempi
jako koituu paremmin kaikkien eduksi.
Ulkomaisia sijoittajia jo on, mutta luulen niiden lukumäärän nousevan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Kohta
näemme kuinka tuttujen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden jalkapallostadionien
tilalle pystytetään toinen toistaan mahtavimpia moderneja keskuksia joista saa
fanikrääsän ohella melkein kaiken kuviteltavissa olevan pikaruoan. Vanhojen ”töölönpallokenttien” aika alkaa
olla ohi. Saattaa olla, että
ennen kuin huomaammekaan, päivittelemme
menneitä aikoja, jolloin
lipun otteluun sai pilkkahinnalla tai ylipäänsä
sen onnistui helposti
hankkimaan.

Palindromipäivänä
pelattiin suomalaisten golfseurojen
välinen ottelu.
Tiistaina 22.2.22 käytiin upeassa säässä mukava ja hyvähenkinen ”seuraottelu”
Cerrado del Águilan golfkentällä Grupo Finlandeses:n
ja Costan golffareiden facebookryhmän pelaajien välillä. Kyseessä oli historian
ensimmäinen seurojen välinen ottelu.
Kummassakin joukku-

Lauri P. Pietikäinen

eessa oli 20 pelaajaa. Grupo
Finlandesesin joukkue oli
puhtaasti tasoituksia vertaillen etukäteen aavistuksen parempi. Parador
de Málagan kenttää kotikenttänään pitävä Grupo
Finlandeses voittikin tasaväkisen ottelun pistein
16,5–13,5.
Lähimmäksi lippua -kisan väylällä 4 voitti Tytti
Harikoski tuloksella 8,90
metriä. Miesten kisan voitti
Pertti Koivuniemi tuloksella 0,96 metriä. Toinen osaottelu käydään Paradorin
kentällä perjantaina 11.3.

Joukkueiden ”kapteenit” Risto Asikainen (vas.) ja Jukka Erkko.

Andalusian liigan päätöskierros
Rullakiekon Liga Andaluz
pelataan runkosarjan osalta päätökseen tänä viikonloppuna.
Runkosarjan viides ja
samalla viimeinen turna-

us pelataan Fuengirolassa,
Santa Fen kentällä 5. ja 6.
maaliskuuta.
Fuengirolan joukkueet lähtevät turnaukseen
hyvistä asetelmista. Latin

Team johtaa sarjaa 18 pisteellä ja barona on toisena
15 pisteellä. Molemmilla on
päätösturnauksessa edessä kolme ottelua. Fuengirola Vikings on tällä hetkellä

sarjassa vasta seitsemäntenä, 12 pisteellä, mutta sillä on vähemmän otteluita
pelattuna. Fugelainen kolmoisvoitto on siis edelleen
täysin mahdollinen.

Jokerien taru ohi, toistaiseksi!
HELSINGIN JOKERIEN TARU KHL-liigassa on ohi.

Kausi taputeltiin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan
ja koko urheileva maailma
käänsi Venäjälle selkänsä.
Jokerien kotihallia Helsingin Hartwall -areenaa
tyhjennetään sponsorien
logoista, jääkiekkoliiton
tunnuksista ja itse seura
tyhjenee pelaajista.
Jokerien tilanne on monella tapaa onneton. Sen
pelaaminen kotoisessa
liigassa ei ensi kaudella
onnistu. Aikaisintaan se
olisi mahdollista seuraavalla kaudella. Aikataulu
pukkaa vastaan. Toinen
ongelma on kotihalli. Entisessä areenassa pelaaminen ei enää onnistu. Sen
merkittävät venäläisomis-

tajat ovat Yhdysvaltain ja
nyt myös EU:n asettamalla
pakotelistalla.
Perinteiselle Helsingin
Nordikselle siirtyminenkin
on halliyhtiön toimitusjohtajan Tom Kivimäen mukaan todella haastavaa. Se
vaatisi monia järjestelyjä,
eikä paikalliskilpailija HIFK
halua Jokereita sinne.
Kaiken lisäksi Jokerit
tyhjenee nyt pelaajista ja
jos ensi kausi jää väliin,
mistä se hankkii pelaajansa. KHL:stä mahdollisesti
palaavat suomalaispelaajat ehtivät jo tehdä sopimuksia muihin suomalaisiin tai eurooppalaisiin
seuroihin.
Kaiken lisäksi Jokerit
joutuu joka tapauksessa
maksamaan 1,8 miljoonan

liigalisenssin, jos se
joskus Liigaan palaa.
Jokerit on kieltämättä korkean profiilin jääkiekkoseura.
Sen palaaminen kotoisen Liigaan olisi piristysruiske sarjalle. Erityisesti HIFK toivoisi Jokereita
Liigaan, koska paikallispelit tuovat hallin täyteen
ja lisäävät pääkaupunkiseutulaisten mielenkiintoa
jääkiekkoa kohtaan.
Pidemmällä aikajänteellä olisi ihanne tilanne,
jos molemmat pääkaupunkiseurat pelaisivat kotipelinsä uudella, nyt suunnitteilla olevalla areenalla. Ei kannata myöskään
unohtaa sitä, että Hartwall-areena on mitä todennäköisemmin myynnissä

M

ASKIN

JokeA K A rien
lähdön jälkeen. Voisiko siitä tulla
uusi areena vaikka molemmille helsinkiläisjoukkueille.
Kiekkolegenda Jari
Kurrin tilannetta voidaan
pitää enemmän kuin ikävänä. Häntä tituleerataan
Jokerien pääomistajana,
vaikka naruja taustalla
veteli venäläinen oligarkki Vladimir Potanin, joka
omistaa muun muassa
Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n. Potanin on Ve-

T

Lähimmäs lippua
Reikä 11 Naiset / Miehet
Jokke Nuutilainen

Perästäpäin tullaan
TELEVISION KANAVASURFFAUKSEN

Golfin seuraottelu
Cerrado del Águilassa

La Liga

A

GOLFtuloksia

Turnauksen tarkemmat tiedot
löytyvät FuengirolaLIONSin
Facebookista: facebook.com/
LionsHockeyFuengirola.

näjän rikkaimpia ihmisiä.
Hän kuittaa Jokerien miljoonatappiot vuosittain ja
sanelee lopulta mitä tehdään. Kurrille jää nyt tyhjä
seura ja sen logo. Ei ihan
kaksinen lähtökohta rakentaa uutta mahdollista tulemista kotimaisen liigaan.
Kaiken tämän hässäkän keskellä hiljaisin mies
on Harry Harkimo. Hän sai
myytyä niin halliyhtiön kuin
kymmenen miljoonaa kaudessa tappiota tehneen
Jokerit. Harkimo ilmoitti,
ettei hän enää kommentoi
asiaa millään tavalla. LiikeNytin puheenjohtajana ja
kansanedustajana se on
poliittisesti ihan järkevää.
Puhetta hänestä, Jokereista ja hallista kuitenkin
riittää.

Urheilu
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Santa Fen kentällä Fuge FC voitti historiansa ensimmäisessä ottelussa Kampin Pallo 50:n maalein 4–2. Jälkipeleillä voittajia olivat kuitenkin kaikki.

Iloista futista ilman
verenmakua
Fuengirolassa on jo muutaman vuoden ajan
toiminut suomalainen seniorijalkapallo
joukkue Fuge FC.
Fuge FC:n historia alkaa
vuodesta 2019.
– Meitä oli muutama suomalainen, jotka kävimme
täällä Aurinkorannikolla
englantilaisten kanssa pelaamassa ikämiesjalkapalloa. Jossain vaiheessa siinä
aloimme puhua, että löytyisiköhän täältä niin paljon
pelimiehiä, että saataisiin
suomalainen porukka ka-

saan, kertoo seuran perustajiin kuuluva Aku Prittinen.
Ja kävi ilmi, että pienellä
kyselyllä ja viidakkorummun pärinällä suomalaisia
pelimiehiä löytyi hyvinkin
riittävästi.
– Tällä hetkellä ringissä
on kaikkiaan noin 40 pelaajaa. Osa heistä on tietysti sellaisia jotka ovat ison
osan vuodesta Suomessa,

mutta aina täällä ollessaan
ovat mukana. Treeneissä on
yleensä noin 20 miestä joka
kerta, Prittinen laskeskelee.
Seniorifutiksen hengessä
pelistä puuttuu viimeinen
verenmaku suusta, mutta
se ei tarkoita etteikö pallo
liikkuisi vilkkaasti.
– Suurin osa pelaajista on
pelannut jalkapalloa jollain
sarjatasolla. Osa jopa mestaruussarjassa, toiset sitten
alemmissa sarjoissa, kertoo
Prittinen.
– Vaikka puhutaan seniori- tai ikämiesfutiksesta, ei
meillä ole mitään tiukkaa
ikärajaa osallistumiseen.
Tällä hetkellä pelaajien ikähaarukka on 40–78 vuotta,
mutta mukaan mahtuvat
muutkin aikuiset, jotka
nauttivat peleistä hyvässä
hengessä eivätkä kilpaile voitosta hinnalla millä
hyvänsä.

Ensimmäinen ottelu

Fuge FC:n puuhamiehet Jussi Salmi (vas.), Kari Koli ja Aku Prittinen
kutsuvat innokkaita pelimiehiä mukaan.

Tammikuun lopulla kuului Santa Fen kentällä Los
Bolichesissa tavallisten
jalkapallo-ottelun äänien
ohella myös hienoista historian siipien havinaa, kun
Fuge FC pelasi ensimmäisen varsinaisen ottelunsa.
Vastaan asettui perinteinen ikämiesseura Kampin

Pallo 50 Helsingistä.
– Kampin pallon miehet
tulivat Aurinkorannikolle
perinteiselle golf-reissulleen, ja nyt päätimme yhdistää tuohon reissuun
myös futispelin, Aku Prittinen selittää.
Liekö syynä ollut löysä
asenne tai riipivä jet lag,
mutta ensimmäisen puoliajan jälkeen tilanne oli
kotijoukkue Fuge FC:lle jo
peräti 3–0. Toisella puoliajalla myös vieraat saivat
koneensa käyntiin ja onnistuivat tekemään pari maalia. Peli päättyi kuitenkin
kotijoukkueen voittoon 4–2.
Kaikkineen ottelu oli
niin onnistunut tapahtuma, että uusia on jo hankkeilla.
– Englantilaisia vastaan on tarkoitus pelata
maaliskuussa. Sen lisäksi
Suomesta on 3-4 joukkuetta kiinnostunut tulemaan
tänne pelireissulle, Prittinen luettelee.
Fuge FC treenaa Santa Fen kentällä Fuengirolassa maanantaisin klo
11-12. Käytännönjärjestelyt, kuten kenttävaraukset yms. toimivat Tutorsin
kautta. Lisätietoja kiinnostuneet löytävät Facebooksivulta: facebook.com/
seniorfootball.tutors.

Petankkikisojen paluu hymyilyttää kaikkia harrastajia, mutta
leveimmin hymyili tietysti mitalikolmikko.

Petankin Fuge-kisat
2022
Pitkän koronatauon
jälkeen petankki
pelit on taas saatu
käyntiin.
Esko Risten organisoimat Kisat pelattiin Los
Bolichesissa, Parque del
Rosariossa maanantaina 21.2 ja keskiviikkona
23.2. Kaikkiaan pelattiin
kuusi pelikierrosta.
Osallistujia kisassa oli
14, ja palkintojenjako oli
vuorossa perjantaina 25.2.
Jokainen peli pelattiin
eri kokoonpanoilla arvotuin duppeli- tai trip-

pelijoukkuein. Saman
pelaajan kanssa pelaaminen samassa joukkueessa
oli pyritty kaavioissa minimoimaan.
Kyseessä oli henkilökohtainen kisa, jossa
kerättiin pistetaulukon
mukaan tulospisteitä kustakin ottelusta.

Kärkitulokset:
1. Olavi Timonen – 5 voittoa
30,1 tulospistettä
2. Dan Hedberg – 4 voittoa
26,1 tulospistettä
3. Tero Hannula – 4 voittoa
25,7 tulospistettä
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Tuoreimmat Aurinkorannikon menot:
www.fuengirola.fi/tapahtumat

Töihin
Málagaan!
– Me emme myy mitään - Me ostamme –

Haluatko
töihin
Aurinkorannikolle?

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA
Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. Sotu edut sekä terveydenhuollon.
Saat heti kiinteän pohjapalkan, 1040€ ja 35t/viikko, kun menestyt työssäsi, saat erittäin
kannustavan provision. Meillä on käytössä sama provisiomalli Malagassa ja Suomessa.
Asu ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi Malagan keskustan asunnoissamme, sen jälkeen 200€/kk.
Tulemme antamaan sinulle kaiken tuen ja koulutuksen, jotta voisit päästä
tavoitteeseesi. Haluamme, että viihdyt työssäsi ja uskot itseesi.

Toimisto 400 m
Victoria Kent
Renfe -asemalta

LUKIJAN
M A R K K I N AT
Ilmoitusvaraukset:

Julkaisuviikon tiistaihin mennessä
sähköpostitse osoitteeseen
lukijanmarkkinat@fuengirola.fi

Hinnat: 8€/100 merkkiä,
12€/200 merkkiä

Vuokralle
tarjotaan

Torremol.-Benalmad. rajalla
1mh asunto. Aurinkop. Ilmastointi. Wifi. Uima-allas. Hyvät
kulkuyhteydet. Puerto Marinan

satamaan n. 250m Rant. 150m.
Viestit ja whatsappit Marjatta
(+34) 607 557 443

Myytävänä
ajoneuvoja

TOYOTA CAMRY 3.0 V6 VVT-1
henkilöauto -98. Ajettu 146t/km.
Erittäin hyväkuntoinen, virheetön ja huollettu. Hinta 3.900€ +
siirtokulut. Tiedustelut +358 400
601 944. Auto nähtävissä ja koeajettavissa Torremolinosissa.

Sekalaista

Auta meitä auttamaan! Otamme vastaan hyväkuntoista tavaraa kirpputorilla myytäväksi

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

KAIKKI TULKKAUS- JA
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri- ja sairaalakäynnit,
NIE, residencia, kauppakirjaasiat sekä virastoasioinnit.
Yli 20 vuoden kokemuksella.
Janita Forsman-Gutierrez
Puh. 685 928 411
Kuljetuspalvelu Kissa Vie Oy kuljettaa kaiken omaisuutesi
tarvittaessa vaikka ovelta ovelle. Jakelu- ja varastopisteitämme
on mm. pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa sekä Espanjan
Fuengirolassa. Oli kuljetustarpeesi sitten iso tai pieni ja tarvitset
luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain
puhelinsoiton päässä.

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän –

NE KISSA VIE!

+358 400 212 990 • +34 645 290 899

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

Henkilöauton
kokonaishinta

1850 €

Rahdin ja autojen säännölliset
kuljetukset 30 v. kokemuksella

Outsource Forever S.L, Malaga

Call Center Manager: marko.virtanen@sjmk.com. P. +34 655 283 193
Call Center Director: miikka.karjalainen@sjmk.com. P. +358 400 387 099 | www.sjmk.fi

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

KULJETUSPALVELUJA

Lähetä lyhyt
vapaamuotoinen
hakemuksesi
ja CV sähköpostitse.

(sis.ALV)

Varaukset ja tiedustelut:
Jokke +358 40 157 3892
+34 634 368 819

Rannikon
uutiset,
tapahtumat,
ihmiset – ja
urheilu. Joka
perjantai.

/ edelleen toimitettavaksi vähävaraisten auttamiseksi. Vastaanotto, myynti to klo 10–16
Camino Pajares 10, nouto tors
taisin. P. (+34) 677 289 799
Manos Abiertas -keskus.

Palveluja tarjotaan

Englannin tunteja edullisesti. Pätevä opettaja. Hyvä opetusmetodi. Tied. +358 50 584 72 69.

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Tapahtumatiedot: turistikirkko.ﬁ ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari,
puh. +358 440 893 417
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HEMIN

PÄHKINÄT

1. 12
Jussi-gaalassa on 16 kategoriaa, joten elokuvalla on teoreettinen
mahdollisuus napata 75 prosenttia palkinnoista. Ensimmäiset
Jussi-palkinnot jaettiin jo vuonna 1944. Se on oletettavasti
Euroopan vanhin elokuvapalkinto.
2. Hulk Hogan
Hulk Hogan, 68, on showpainin tunnetuin persoona. Hogan on
201 senttiä pitkä ja painaa 137 kiloa. Hän lopetti 1976 alkaneen
uransa vasta 2012. Hemi on nähnyt livenä niin Muhammad Alin
80-luvulla ennen sairastumistaan ja Hoganin 00-luvulla. Pakko
myöntää, että Hoganin olemus herätti enemmän kunnioitusta.

VASTAUKSE T

6. 69 vuotta
Kaupungit aloittivat ystävyyskaupunkitoiminnot vuonna 1953.
Sen takia Turusta löytyy Leningradinkatu, jolla nimellä Pietari
tunnettiin aikaisemmin. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve
ilmoitti kaupungin jäädyttävän kaikki ystävyystoiminnot Pietarin
kanssa Ukrainan sodan takia.
7. 2017
Näin väittää käytettyjen autojen suurmyyjä J. Rinta-Jouppi. Ne
ovat edullisia ja vähän ajettuja. Keskimääräinen hintaluokka
käytetyllä autolle on 16.000–22.000 euroa.

3. Viides
Vuonna 1981 ensiesityksensä TV2:n myöhäisillassa saaneen,
silloin nimellä Vanha Kettu, tv-sarjan päähenkilö oli Siegfried
Lowitz, joka esitti Erwin Kösneriä. Monet mieltävät hänet
edelleen ainoaksi oikeaksi Ketuksi, kuten Sean Conneryn
ainoaksi oikeaksi James Bondiksi.

8. This Is Spinal Tap tai suomeksi Hei me rokataan!
Elokuva on tyylipuhdas mockumentary eli dokumentin muotoon
tehty fiktiivinen kertomus. Elokuvassa ”seurataan” brittiläisen
metallibändin Amerikan comebackia. Ja sana 11 (eleven)
tulee siitä, että bändin vahvistimissa oli normaalisti numero
kymmeneen jatkuvan volume-napin asteikon sijaan vielä numero
11.

4. Veeti Kallio
Wikipedian mukaan Fedja Seliverstow olisi Veeti Kallion entinen
nimi, mikä tarkoittaisi sitä, että hän olisi jossain kohtaa vaihtanut
sen virallisesti. Mutta tämän lehden päätoimittaja Antti ”Pizza”
Pekkarinen muistaa tv-ohjelma Jyrkin toimituspäällikkönä
palkanneensa 90-luvulla juontajaksi Fedja Seliverstowin.

9. Ukrainan
Ukrainan pinta-ala on 603.548 neliökilometriä. Sen ovat
hyväksyneet kaikki muut paitsi eräs Vladimir Vladimirovitš
Putin. Putin on omissa harhakuvissaan ottamassa ihmishenkiä
säälimättä itselleen jotain, joka muka kuuluisi hänelle. Ei kuulu –
vaan maa kuuluu 44 miljoonalle ukrainalaiselle.

5. Gennadi Timtshenko
Putinin lähipiiriin kuuluva Timtshenko tunnetaan Helsinki hallin
(ent. Hartwall Arena) osaomistajana sekä entisenä Jokereiden
rahoittajana. Hän sai Suomen kansalaisuuden entisen vaimonsa,
inkerinsuomalaisen Irina Harasen avulla. Pariskunta muutti
Suomeen 1991.

10. Fuengirola.fi
Fuengirola.fi-nettilehti julkaisi keskiviikkona Tauski-baarista
otetut paparazzikuvat Sofia Belórfista. Kuvissa hän laulaa
karaokea ja pussailee miesystävänsä Stefan Thermannin kanssa.
Jutulla päätoimittaja Antti Pekkarinen teki ansiokkaan paluun
julkkistoimittajaksi. Muistuiko hänelle Jyrki-ajat mieleen?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKU-RATKAISUT

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola
Päätoimittaja
Antti Pekkarinen
P. +34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi
693 249 177
Julkaisija: Fuengirolan Uutiset S.L
Painosmäärä: 10.000 kpl
Painopaikka: Sevilla
Internet: www.fuengirola.fi
Facebook: @Fuengirola.fi
Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.
Depósito legal DL MA 1763-2014

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen
vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

Toimituspäällikkö
Janne Leipijärvi
P. +34 623 127 272
janne@fuengirola.fi

Mainosaineistot
julkaisuviikon
tiistaihin
mennessä:
aineisto@fuengirola.fi

VENÄJÄN HYÖKKÄYS UKRAINAAN poikii nyt tunteenomaisia purkauksia. Ne ovat Suomessa uusia,
sillä yleensä ulko- ja turvallispolitiikkaamme ovat
leimanneet voimallisesti maltti ja varovaisuus.
Presidentti Sauli Niinistö sai arvostelua osakseen, kun hän yritti rauhoitella suomalaisia ja varoi
lausumasta sen paremmin Natosta kuin Venäjästä
mitään sellaista, jota voitaisiin tulkinta perusteelliseksi muutokseksi aikaisemmasta.
Niinistö totesi erään ”viisaan lähettilään” joskus
maininneen, että on melkoinen ero ajattelussa niillä, jotka ovat vastuussa päätöksistä ja niillä, jotka
eivät ole.
Hän totesi myös, jos olisi sellainen mahdollisuus,
että olisimme täydellisessä suojassa, sitä kannattaisi jokainen. Hänen mukaansa vastuussa olevat
päättäjät joutuvat kuitenkin miettimään päätösten
vastavaikutuksia, koska täyttä suojaa ei ole.
Niinistö tarkoitti Venäjän mahdollisia toimia Natojäsenyyden seurauksena.
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päättää
presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston eli
hallituksen kanssa.
Suomessa on pidetty tiukasti kiinni siitä, että
tämän päätöksen mukaan pitää sitten presidentin
ja pääministerin tulla kommentteineen ulos. Myös
kansanedustajilta toivotaan lausunnoissaan pidättyvyyttä, joskin se tuntuu vaikealta, koska tunteet
tahtovat ottaa kireissä tilanteissa vallan.
Pahimman mokan teki eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tuore puheenjohtaja Jussi Halla-Aho.
Hän kirjoitti toivovansa lännen sotilaallista väliintuloa
Venäjää vastaan Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen takia. Näin siksi, että Halla-ahon käsityksen
mukaan väliintulo on tehtävä ennemmin aikaisemmin
kuin myöhemmin, koska väliintulo on väistämätön.
Lausunto eteni kansainvälisiin tiedotusvälineisiin
ja sitä kommentoitiin laajasti.
Ulkoasianvaliokunta otti nopeasti kiinni lausunnosta. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen
totesi, ettei lausunto vastaa eduskunnan linjaa.
Valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja
luonnehti kirjoitusta vastuuttomaksi. Halla-aho sai
moitteet lausunnostaan ja pahoitteli kirjoitustaan.
Hän sanoi tunteiden vieneen ja olevansa jatkossa
varovaisempi.
Halla-aho ei ole ainut, jolla tunteet pukkaavat
pintaan. Myös monet muut kansanedustajat ovat
ryhtyneet vaatimaan pikaista liittymistä Natoon.
Mielipidetiedustelu Suomessa osoitti Naton kannatuksen nousseen nopeasti 53 prosenttiin, ja liittymisen vastustajat jäivät 28 prosenttiin.
Pääministeri Sanna Marin ja presidentti Sauli
Niinistö eivät yllättyneet tuloksesta. He kuitenkin
muistuttavat, ettei tärkeitä ulko- ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja tehdä mielipidetiedustelujen ja
some-kirjoittelun pohjalta.
Suomen linja uudessa tilanteessa pohditaan
asiantuntijavoimin kokonaisuuden kautta. Tunnekuohut eivät saa linjan määrittelyä viedä.
Jotain tunneilmastosta Suomessa kertoo sekin,
että päättäjät joutuvat toistuvasti muistuttamaan
suomalaisia suhtautumisessa maassa asuviin venäläisiin. He eivät ole syyllisiä, kuten eivät Venäjän
kansalaisetkaan. Päätös hyökätä on maan poliittisen
johdon ja erityisesti presidentti Vladimir Putinin.
Mutkat suoriksi veti Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield lausumalla, että Venäjä uhkaa hyökätä Suomeen ja Ruotsiin. Tiedon
lähdettä hän ei kertonut. Kyse olisi ilmeisesti vain
hänen yksityispohdinnastaan.
Tällaisia tai vastaavia ulostuloja ei
nyt kaivata lisäämään tunnelatausta
tilanteessa, jossa tarvitaan erityistä
harkintaa ja kylmäpäisyyttä.

Kirjoittaja on yli 40 vuotta mediaalalla toiminut lehdistöneuvos.

Rivi-ilmoitukset
sähköpostitse
osoitteeseen
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Mopo keulii
turvallisuuspolitiikassa

Graafikko
Heikki Sallinen
aineisto@fuengirola.fi

Ilmoitusmyynti
Anssi Marstela
P. +34 607 629 407
anssi@fuengirola.fi

Ilmoitusmyynti
Heini Lähteenmäki
P. +34 655 650 399
heini@fuengirola.fi

Pauli Uusi-Kilponen

Asuntomarkkinat
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Vanhan talon charmi
MONI IHASTUU Espanjassa pe-

rinteisten andalusialaisten talojen kaareviin muotoihin, auringossa hohtaviin valkoiseksi
rapattuihin seinäpintoihin ja tunnelmallisiin tummasta puusta
rakennettuihin kattoparruihin.
Seinän viertä kiipeilevät romanttisesti kukkivat köynnökset, uima-altaan päälle kaartuvat vihreät palmut ja pergolaa varjostaa täydellisesti viiniköynnöksien
luoma taideteos. Talojen tunnelma lumoaa luoden mielikuvia asumisesta eksoottisessa
ja romanttisessa ympäristössä.
Oma paratiisi!
Kun oma paratiisi etsinnän
jälkeen vihdoin löytyy, sen tietää sisällään kyllä. Tässä se on!
Talon mukana kaupassa siirtyy usein koko kalustus tekstiileineen ja posliiniesineineen.
Aluksi se saattaa jopa viehättää,
mutta moni kaipaa hetken päästä uudistuksia ihan jo ergonomisista syistä. Espanjalaiset ovat
lyhyempää kansaa ja kalustus
on sen mukainen. Kalusteita
saattaa olla myös liian paljon ja
ahtaasti sijoitettuna tiloihin nähden. Miten paratiisista luodaan
sopivasti juuri omia tarpeita vastaava, mutta samalla säilytetään
se vanhan talon charmi, johon
alun perin on rakastuttu?
Vanhoissa taloissa tärkeimpänä nousee aina esiin talotekniikka. Sähköt, viemäröinnit,
tuuletus ja eristys. Remonteissa voi tulla vastaan todellisia
yllätyksiä, kuten pellepelot-

Jaana Santala

toman sähkövirityksiä tai viemäriputkia, jotka eivät johda
mihinkään. Näistäkin selvitään
ammattilaisten avulla kyllä.
Remontin yhteydessä tiloihin
saadaan muokattua toivottua
avaruutta, nykyaikaista toimivuutta ja oikeaa ergonomiaa.
Uusien pintojen myötä asunnon ilme muuttuu usein skandinaaviseen tyyliin sopivammin
vaaleaksi. Isompien remonttien
jälkeen uusi asukas varmasti
tietää missä ja miten talotekniikkaa toimii. Turvallisuuden
tunne tuo kodikkuutta.
Haasteena vanhan talon
sisustuksessa on se, ettei remontoi ja poista liikaa, jolloin
samalla kuljettaa osan charmista kaatopaikalle. Tilanne on

sisustuksessa kerroksellisuus
luo sopivan liiton uuden ja vanhan välille. Sängyt, sohvakalustot ja tekstiilit ovat uusintalistalla
ensimmäisenä. Kunnon puusta
tehdyt säilytyskalusteet voivat
sellaisenaan tai taitavissa käsissä muokattuna istua uudistettuun sisustukseen täydellisesti. Modernit kalusteet, tekstiilit,
valaisimet ja sisustuselementit
yhdistyvät vanhaan liittoon yhtenäisenä pidetyn värimaailman
ansiosta.
Kun paratiisi lopulta rauhoittuu muutoksen jäljiltä, on aika
huokaista syvään. Ota mukava
asento auringon lämmittämässä
tietenkin eri, jos lähtökohtana on
muokata talosta täysin moderni kataulut ja raksaradiosta soiva riippumatossa ja nauti raikasta
mojitoa. Tunnustele ja katsele
niin ulkoa kuin sisältäkin. Silloin merenque.
Tässä charmireseptissä tär- ympäristöäsi. Tunnetko se viecharmista ollaan valmiita luopumaan luodakseen jotain aivan keimpiä asioita ovat mittasuh- lä? Se saa edelleen sydämesi
uutta. Molemmissa tapauksis- teet. Remonttien ja kalustuksen pompahtamaan yhden ylimääsa etuna on tiuhaan asutuilla suhteen on hyvä miettiä, mitä räisen lyönnin verran!
alueilla sijainti ja usein myös vanhoja elementtejä voidaan
Sisustussuunnittelija Jaana
maisemat. Niiden vuoksi ollaan säilyttää ja kuinka paljon tarvi- Santalan sisustusblogi ilmestyy
Fuengirola.fi -lehdessä ja
valmiita kestämään remontti- taan uutta, jotta vältytään muvaiheen raksapöly, venyvät ai- seo- tunnelmalta. Vanhan talon verkkosivustolla joka kuukauden

Tässä charmireseptissä tärkeimpiä
asioita ovat
mittasuhteet.

ensimmänen perjantai.

Sisustussuunnittelija / Santala Design

TULE ASUNTOINFOON!
LAUANTAISIN KLO 14 RAVINTOLA KUKKO
(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi
Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

Asuntoinfoistamme saatte
kaiken olennaisen tiedon
asunnon ostosta ja myynnistä.”
- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Voit sopia myös henkilökohtaisen asuntoinfon!
Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!
Soita +34 698 438 202
• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo • frameproperties.es • info@frameproperties.es

Sisustussuunnittelija

Asuntomarkkinat
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Myynnissä
on nyt

Los Boliches, 3mh
229 000€

PALM HOMES

Upeasti remontoitu, muuttovalmis 3mh ja 1kph asunto Los
Bolichesissa
Avoin ja valoisa keittiö-olohuone.
Loistava sijainti lähellä rantaa, juna-asemaa sekä kaikkia
palveluita.
Myydään kalustettuna

REAL ESTATE

tervetuloaasiakkaaksemme
Kun olet myymässä, ostamassa tai vuokraamassa
Tämä ja muut upeat kohteemme löydät nettisivuiltamme

(+34) 642 86 36 44
www.palmhomes.es

www.palmhomes.es

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiinteistön arviointi
Kiinteistön arviointi
Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa
Tarvittavien asiakirjojen tarkistus ja hankinta
asuntoportaaleissa
Mainonta ja markkinointi
Asioidenhoito ja kaupan valvonta
Kaupan valvonta ja jälkihoito
Laaja asiakaskunta kansainvälisen
yhteistyöverkostomme kautta

www.mkhomes.es

CalleFeria
Feriade
deJerez
Jerez3,3,
TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
KIINTEISTÖVÄLITYS Calle
TÄYDEN
local
Meriatur),
localA-3
A-3,(ent.
29640
Fuengirola
YLI20
20VUODEN
VUODEN YHTÄJAKSOINEN
YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS
YLI
KOKEMUS 29640
Fuengirola.
Tel. (+34)
951 545 193
(+34)arkisin
951 545
Avoinna
klo193
10–14
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA
AURINKORANNIKON
ASUNTOKAUPASTA Tel.
Avoinna arkisin klo 10–16.

KUN HALUAT OSTAA:
KUN HALUAT OSTAA:

• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta
Costa del Solilla
Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten
paikallisten toimijoiden ja viranomaisten
kanssa
kanssa
• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,
• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,
turvalliset kaupat alusta loppuun
turvalliset kaupat alusta loppuun

MINNA
MINNAKuortti
Kuortti
Móv.
Móv.(+34)
(+34)651
651841
841082
082
email:
email:minna@mkhomes.es
minna@mkhomes.es

JENNIE
JENNIERoberts
Roberts
Móv.
Móv.(+34)
(+34)610
610530
530733
733
Email:
Email:jennie@mkhomes.es
jennie@mkhomes.es

Tilava vuonna 2012 rakennettu villa myynnissä yhdellä Fuengirolan parhaista paikoista. Upeat merinäkymät ympäröivät tämän suurellekin perheelle sopivan kokonaisuuden, jonka neljään kerrokseen on rakennettu kuuden makuuhuoneen kokonaisuus. Villan pohjakerroksessa on avara sisääntuloaula, josta pääsee suoraan
kerroksiin omalla hissillä. Myös tilava autotalli sijaitsee tässä pohjakerroksessa
mahdollistaen jopa viiden auton parkkeerauksen. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy itsenäinen huoneisto, jossa avokeittiö ja iso olohuone, 2 makuuhuonetta ja
kaksi kylpyhuonetta sekä varastotilaa. Toisen kerroksen lasitetulta terassilta on
suora käynti uima-allasalueelle jonka kulmauksesta löytyvät sauna ja suihkutilat.
Lisäksi tämä kerros pitää sisällään ison erillisen keittiön, ruokailutilan, olohuoneen
ja kaksi kylpyhuonetta, joista toinen makuuhuoneen yhteydessä. Kolmannessa
kerroksessa on kaksi tilavaa makuuhuonetta ja kylpyhuone sekä terassi ja ylimmässä kerroksessa itsenäinen yksiö avokeittiön ja upeat merinäkymät tarjoavan
terassin kera. Liikkuminen kerrosten välillä onnistuu vaivattomasti villaan asennetun Koneen hissin ansiosta. Nykyaikainen ja moderni talo on varustettu ilmastoinnilla, aurinkopaneeleilla ja kodinkoneilla.
Hinta 895 000€. Ref. 703 Lisätiedot ja näytöt Minna Kuortti 651 841 082.

Asuntomarkkinat
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ASUNTOPULA!

Jos harkitset myymistä, ota meihin hee yhteyyä!

SuVilla
KIINTEISTÖNVÄLITYS
INMOBILIARIA

Suvi Kauranen
(+34) 609 545 347

www.suvilla.com - suvilla@suvilla.com
Avda. Acapulco, 10, Local 1B
29640 Fuengirola

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

Palvelemme
suomeksi!
Johannes Lindstedt

P. (+34) 603 352 007

Eppu Rantalainen
(+34) 655 315 905

info@sunnyhomecenter.com
www.sunnyhomecenter.com

Toimisto Fuengirolan keskustassa,
Plaza de la Constitución -kirkkoaukion kulmalla.
Avenida de la Estación 1, 1ª A-B. 29640 Fuengirola

ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET
LOISTAVA SIJOITUSKOHDE
esim. VUOKRABISNEKSEEN!

•Uusi pienkerrostalo, Los Boliches
Fuengirola. 6 asuntoa (1-2 mh)
+Liiketila.
•Palveluiden keskellä, rantaan 50 m.
•VALMISTUU PIAN!
Koko talo tontteineen vain
1.250.000 €

ENNAKKOMYYNNISSÄ:

•Uusi rivitalokohde, Torreblanca
Fuengirola.
•Vain 3 jäljellä, jokainen n. 150m2.
3mh+3kph+k+oh+terassit+
autopaikka+uima-allas.
•Aurinkoinen ilmansuunta ja
huikeat merinäköalat!
LUXUS-Laatua alk. 485.000 €

OLETKO
MYYMÄSSÄ
ESPANJAN
ASUNTOASI?
OTA HETI
YHTEYTTÄ,
KAUPPA KÄY!

Uusi tasokas projekti Fuengirolassa rantabulevardin tuntumassa. 1, 2
ja 3 makuuhuoneen asuntoja alk 319.000 €. sis autopaikat, kuntasalit,
altaat ym. Pidä kiirettä ja tule tutustumaan kohteeseen, parhaat
yksiköt varataan ensin.

K AT S O N E T T I S I V U I LTA : S A D O I T TA I N H U I P P U K O H T E I TA M Y Y N N I S S Ä .

VILLA LA CALA 5mh
La Cala de Mijas
Alk. 1000€/vko

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT
ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista.

Ota yhteyttä!
Yhteistyössä:

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
email: info@meriatur.com • Av/de Los Boliches 4,Fuengirola

Asuntomarkkinat

+34 676 90 15 19

INFO@STRAND.ES
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STRAND.ES

UUTT
A

KOLME UUTTA MUUTTOVALMISTA ASUNTOA + PENTHOUSE HIGUERONISSA
OLE PIAN YHTEYKSISSÄ: INFO@STRAND.ES

BENALMADENA 36 M2 1 MH 189 000€
#STRAND1217

MIJAS 80 M2 2 MH 229 000€
#STRANDM6502

FUENGIROLA 90 M2 3 MH 249 000€
#STRANDM6505

FUENGIROLA 89 M2 3 MH 255 000€
#STRANDM6503

LA MAIRENA 91 M2 2 MH 289 000€
#STRAND4201

FUENGIROLA 141 M2 4 MH 595 000€
#STRAND1218
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yhteistyössä
kanssa

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!
ESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

Maalauksellinen
Benahavis,
kukoistava
Estepona ja
orkideapuutarha

Unescon
maailmanperintö El
Torcal ja mahtava
Antequera –
Andalusian sydän

Tiistai

Keskiviikko

22€

Tarjoamme
sisäänpääsyn
orkideapuutarhaan

C

ARDALES
& SETENIL
Torstai

Perjantai

Valkoinen
kallioluolakaupunki
Setenil de las Bodegas
ja oliivipuristamo
aceites de Ardales

19€

Teillä on
mahdollisuus ostaa
leivonnaisia nunnilta.

ALMIJARA
& COMPETA
Kaunis Competan
vuoristokylä ja
viehättävä
Almijaran viinitarha

22€

Oliiviöljyn
maistiaiset

22€

Woolbedilla on yhteistyössä Suomi
Retkien ja Meriaturin kanssa
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä
huomattavasti alennettuun hintaan.
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin
terveysluentoon, jossa voit tavata
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua
uusimpiin kashmir- ja
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa
myös kevyen lounaan esittelyn
yhteydessä.

Luennoitsijana mm
Leo-Pekka
Tähden valmentaja
Juha Flinck

Viinimaistiaiset

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

YHTEISTYÖSSÄ

M

Lisätietoja retkistämme www.suomiretket.com tai tämän QR-koodin kautta
Y

CM

+34 687 151 228

info@suomiretket.com

KANSSA

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

MY

CY

CMY

K

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa tapaat Woolbedin uniasiantuntijat,
jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

Vain

Vain

10€

Vain

10€

10€

ELVIS JA JOHNNY G
ILLALLISEN KERA

VIINIMAISTIAISET
ILLALLISEN KERA

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean esityksen
kaikkien Elvis -klassikoiden kanssa! Nauti hyvästä
illallisesta yhdessä näiden klassikoiden kanssa.

Ari Onnela on espanjalaisiin viineihein
ihastunut ja syventynyt muusikko ja kulttuurin
monitoimimies. Erityisesti hän on kiinnostunut
ihmisistä viinien takana sekä niiden äärellä.

Kuuluisa suomalainen ﬂamencotaiteilija
La Zingara tarjoaa klassista tanssia
yhdessä kitaristi David Manzanon
kanssa.

PÄIVÄMÄÄRÄ: 28/3
AIKA: 17:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 8/3, 22/3
AIKA: 17:00

Sisältää illallisen!
PÄIVÄMÄÄRÄ: 7/3, 14/3, 21/3
AIKA: 17:00

3-RUOKALAJIN ILLALLINEN ( SIS. YHDEN VAPAAVALINTAISEN JUOMAN )
TEE ETUKÄTEISVARAUS SUOSIKKITAPAHTUMAASI JO TÄNÄÄN! Vain ennakkovarauksella!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

+34 687 151 228

YHTEISTYÖSSÄ

info@wool-bed.com

Voit myös varata paikat tapahtumiimme suoraan ravintolassa Simply Scandinavian (ma-pe 11:00-15:00h)

KANSSA

